


 

 

Zeszyty Naukowe  

Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 

 

 

 
 

 
LI Międzyuczelniana  

Konferencja Metrologów  MKM 2019 

 

 
Opole - Moszna, 23-25 września 2019  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wydawnictwo Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 

 

Gdańsk 2019 

66 



REDAKCJA 

Dariusz Świsulski 
 

Adres redakcji: 

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

http://eia.pg.edu.pl/zn/ 

 
KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI 

Przewodniczący 

prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina - Politechnika Częstochowska 

Wiceprzewodniczący 

dr hab. inż. Sławomir Gryś - Politechnika Częstochowska 

Członkowie 

dr hab. inż. Andrzej Bień, prof. AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

płk. Stanisław Dąbrowski - Główny Urząd Miar 

prof. dr hab. inż. Jerzy Jakubiec, prof. PŚl - Politechnika Śląska 

dr inż. Dariusz Kasprzak - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu 

dr inż.Marzena Mięsikowska, PŚk - Politechnika Świętokrzyska 

dr hab. inż. Jerzy Roj, prof. PŚl - Politechnika Śląska 

dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO - Politechnika Opolska 

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG - Politechnika Gdańska 

dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO - Politechnika Opolska 

Sekretarz 

dr inż. Sławomir Pochwała - Politechnika Opolska 

 
KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

Przewodniczący 

dr hab. inż. Mariusz Rząsa, prof. PO - Politechnika Opolska 

Członkowie 

mgr inż. Adam Cudek - ADEX  

dr inż. Marzena Mięsikowska - Politechnika Świętokrzyska  

dr inż. Sławomir Pochwała - Politechnika Opolska  

dr hab. inż. Jerzy Roj, prof. PŚl - Politechnika Śląska  

dr inż. Jacek Rysiński - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  

dr hab. inż. Dariusz Świsulski, prof. PG - Politechnika Gdańska 

 
 

Fotografia na okładce 

Sławoj Dubiel 

 

Wydano za zgodą 
Dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej 

na podstawie materiałów dostarczonych przez autorów 

 

Artykuły po recenzjach zakwalifikował do druku  

Komitet Naukowy Konferencji 

 

Wydanie 1 

Nakład 120 egzemplarzy 

 

Skład komputerowy 

Magdalena Wiącek-Michalik 



 

 

The Scientific Papers of 

Faculty of Electrical and Control Engineering  

Gdańsk University of Technology 

 

 

 
 

 
LI Inter-University  

Conference on Metrology  MKM 2019 

 

 
Opole - Moszna, 23-25 September 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Published by Faculty of Electrical and Control Engineering 

Gdańsk University of Technology 

 

Gdańsk 2019 

66 



 ISSN 2353-1290 

Copyright © by Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

 

 

 

RECENZENCI 

Andrzej Bień, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

Mykhaylo Dorozhovets, Politechnika Rzeszowska 

Sebastian Dudzik, Politechnika Częstochowska 

Dariusz Grabowski, Politechnika Śląska 

Sławomir Gryś, Politechnika Częstochowska 

Robert Hanus, Politechnika Rzeszowska 

Lidia Jackowska-Strumiłło, Politechnika Łódzka 

Beata Jakubiec, Politechnika Częstochowska 

Jerzy Jakubiec, Politechnika Śląska 

Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska 

Dariusz Kasprzak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  

Iwan Kityk, Politechnika Częstochowska 

Krystyna Kostyrko, Instytut Techniki Budowlanej 

Adam Kowalczyk, Politechnika Rzeszowska 

Jacek Kucharski, Politechnika Łódzka 

Jerzy Madej, Akademia Techniczno-Humanistyczna  

w Bielsku-Białej 

Waldemar Minkina, Politechnika Częstochowska 

Andrzej Mrowiec, Wyższa Szkoła Zawodowa  

im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

Aleksander Olczyk, Politechnika Łódzka  

Sławomir Pochwała, Politechnika Opolska 

Remigiusz Rak, Politechnika Warszawska  

Antoni Rogalski, Wojskowa Akademia Techniczna  

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

Jerzy Roj, Politechnika Śląska 

Ryszard Rybski, Uniwersytet Zielonogórski 

Mariusz R. Rząsa, Politechnika Opolska 

Antoni Sawicki, Politechnika Częstochowska 

Tadeusz Skubis, Politechnika Śląska 

Jan Stępień, Politechnika Świętokrzyska 

Dariusz Świsulski, Politechnika Gdańska 

Stanisław Waluś, Politechnika Śląska 

Maria Wrzuszczak, Politechnika Opolska 

Andrzej Zięba, Akademia Górniczo-Hutnicza  

w Krakowie 

 

 

 

 

 

SPONSORZY 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019                                                                            5 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 
 

 

Indeks autorów  ...................................................................................................................................... 7 

Waldemar Minkina, Mariusz Rząsa 

Wstęp 
Introduction  ........................................................................................................................................... 9 

  1. Łukasz Dróżdż, Jerzy Roj 

Wpływ parametrów banku filtrów na skuteczność redukcji szumu w sygnale  

pomiarowym przy zastosowaniu algorytmu dyskretnej transformacji falkowej 
Influence of filter bank parameters on signal denoising using discrete wavelet transform ................. 11 

  2. Gerald Gerlach 

Hydrogel-based chemical and biochemical sensors 
Chemiczne i biochemiczne czujniki hydrożelowe ................................................................................. 15 

  3. Józef Gromba, Sylwester Sobieraj, Grzegorz Sieklucki, Andrzej Bień 

Realizacja filtrów IIR w sterownikach S7-1500 w oparciu o instrukcję LEAD-LAG 
IIR filters realization in S7-1500 controllers – based on LEAD-LAG instruction ............................... 21 

  4. Janusz Guzik, Adam Pilśniak 

Analiza dynamiki imitatora dużych rezystancji o strukturze układu typu T 
Dynamics analysis of high resistance substituter in T circuit .............................................................. 25 

  5. Karol Jabłoński 

Badanie wpływu prędkości przepływu gazu na sensory katalityczne 
Investigation of the effect of gas flow speed on catalytic sensors ........................................................ 29 

  6. Piotr Kuwałek 

Identyfikacja wybranych parametrów źródeł wahań napięcia z wykorzystaniem  

ulepszonej empirycznej transformaty falkowej 
Application of an enhanced empirical wavelet transform to determine selected parameters  

of sources of voltage fluctuations ......................................................................................................... 33 

  7. Dariusz Luśtyk 

Rozpoznawanie wskazań cyfrowego wyświetlacza przyrządu pomiarowego  

z wykorzystaniem sieci neuronowej typu Hebba 
Recognition of digital display statement of a measuring device with the use of neural network 

Hebba type ........................................................................................................................................... 37 

  8. Artur Maciąg 

Modyfikacja metody proszkowej pomiaru wybranych właściwości materiałów  

nieliniowooptycznych 
Modification of powder method for measuring selected properties of nonlinear optics  

materials ...............................................................................................................................................41 

  9. Dobrochna Matkowska, Iwona Ostrowska, Jolanta Gębicka, Łukasz Litwinuk 

Wstępne badania w celu opracowania nowej metody wzorcowania czytników  

mikropłytek w GUM 
Preliminary research for developing the new method of the calibration of microplate  

readers in GUM - comparative analysis of the results ........................................................................ 45 

10. Volodymyr Mosorov, Dominik Sankowski 

Pomiary prędkości przepływu typu: gaz-ciało stałe, przy zastosowaniu elektrycznej  

tomografii pojemnościowej 
Flow tracing velocity measurement in plug flows using twin plane electrical capacitance  

tomography .......................................................................................................................................... 49 

 



6                                                                         Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019 

 

11. Michał Mosiądz, Janusz Sobiech, Jacek Wójcik 

Bezpieczeństwo przyrządów pomiarowych – transmisja danych 
Safety of measuring instruments – data transmission .........................................................................  55 

12. Michał Mosiądz, Janusz Sobiech, Jacek Wójcik 

Sieciowe środowisko pracy współczesnych przyrządów pomiarowych 
Network environment of modern measurement instruments ...............................................................  59 

13. Andrzej Mrowiec 

Przepływomierz zwężkowy do pomiaru strumienia objętości oleju hydraulicznego 
Constriction flow-meter for the measurements of volumetric flow rate of hydraulic oil ....................  63 

14. Andrzej Olencki 

Sprawdzanie poprawności pomiaru energii elektrycznej z zastosowaniem wzorca 

prostopadłościanu mocy i energii 
Checking the correctness of electricity measurement using a power and energy cuboid  

standard ..............................................................................................................................................  67 

15. Jacek Puchalski, Paweł Fotowicz 

Dwuwymiarowy model pomiaru dla typowych, założonych rozkładów prawdopodobieństwa  

wielkości wejściowych 
Bivariate model of measurement for typical probability distributions ...............................................  71 

16. Andrzej Rachalski 

Anemometr hybrydowy 
Hybrid anemometer .............................................................................................................................  75 

17. Antoni Sawicki 

Diagnostyka imitatorów łuku z określonym lub zredukowanym napięciem zapłonu 
Diagnostics of arc imitators with specific or reduced ignition voltage ..............................................  79 

18. Barbara Tomaszewska-Wach, Mariusz R. Rząsa, Bolesław Dobrowolski 

Wpływ kształtu kryzy na pomiar różnicy ciśnienia przy przepływie strumienia  

mieszaniny gaz - ciecz 
Effect of orifice design on differential pressure measurement in two two phase air-water 

mixture flow .........................................................................................................................................  85 

19. Arkadiusz Urban, Albin Czubla, Adrian Knyziak 

Wzorcowanie funkcji pomiaru czasu ekspozycji w miernikach promieniowania 

rentgenowskiego 
Calibration of exposure duration in the X-ray analyser .....................................................................  91 

20. Zygmunt Lech Warsza, Jacek Puchalski 

Niepewność wieloparametrowych pomiarów wielkości skorelowanych  
Uncertainty of multiparameter measurements of correlated quantities .............................................  95 

21. Zygmunt Lech Warsza, Jacek Puchalski 

Ocena niepewności punktów charakterystyki z dwu pomiarów kontrolnych 
Estimation uncertainty of points of function from two control measurements ..................................  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019                                                                            7 

INDEKS AUTORÓW 
 

 

Andrzej Bień .................................................................................. 21 

Albin Czubla .................................................................................. 91 

Bolesław Dobrowolski ................................................................... 85 

Łukasz Dróżdż ............................................................................... 11 

Paweł Fotowicz .............................................................................. 71 

Gerald Gerlach ............................................................................... 15 

Jolanta Gębicka .............................................................................. 45 

Józef Gromba ................................................................................. 21 

Janusz Guzik .................................................................................. 25 

Karol Jabłoński .............................................................................. 29 

Adrian Knyziak .............................................................................. 91 

Piotr Kuwałek ................................................................................ 33 

Łukasz Litwinuk ............................................................................ 45 

Dariusz Luśtyk ............................................................................... 37 

Artur Maciąg .................................................................................. 41 

Dobrochna Matkowska .................................................................. 45 

Michał Mosiądz .......................................................................  55, 59 

Volodymyr Mosorov ..................................................................... 49 

Andrzej Mrowiec ........................................................................... 63 

Andrzej Olencki ............................................................................. 67 

Iwona Ostrowska ........................................................................... 45 

Adam Pilśniak ................................................................................ 25 

Jacek Puchalski ................................................................  71, 95, 101 

Andrzej Rachalski .......................................................................... 75 

Jerzy Roj ........................................................................................ 11 

Mariusz R. Rząsa ........................................................................... 85 

Dominik Sankowski ....................................................................... 49 

Antoni Sawicki .............................................................................. 79  

Grzegorz Sieklucki ........................................................................ 21 

Janusz Sobiech .........................................................................  55, 59 

Sylwester Sobieraj  ........................................................................ 21 

Barbara Tomaszewska-Wach ........................................................ 85 

Arkadiusz Urban ............................................................................ 91 

Zygmunt L. Warsza ...............................................................  95, 101 

Jacek Wójcik ............................................................................  55, 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8                                                                         Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019                                                                            9 

 

WSTĘP 

 

Szanowni Państwo 

Uczestnicy 51. Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów 
 
Międzyuczelniana Konferencja Metrologów posiada wieloletnią tradycję. Organizowana jest przez 

środowisko naukowe polskich uczelni. Pierwsza Konferencja, pod nazwą Narada Katedr Miernictwa 

Elektrycznego i Elektronicznego odbyła się w 1966 roku w Szczecinie i dotyczyła głównie problematyki 

nauczania miernictwa. W jej trakcie narodził się pomysł corocznych spotkań metrologów poświęconych przede 

wszystkim prezentacjom prac młodych naukowców, a także służących dyskusjom na tematy dydaktyczne. Przez 

ponad 50 lat, w corocznych konferencjach organizowanych przez różne ośrodki naukowe w całej Polsce, wzięły 

w nich udział tysiące osób zajmujących się metrologią. Konferencje te były okazją do spotkania pracowników 

wszystkich środowisk naukowych zajmujących się metrologią w Polsce, jak i przemysłu oraz instytucji 

zajmujących się pomiarami. Często brali w nich udział także i uczestnicy z zagranicznych ośrodków zajmujących 

się metrologią. 

Obecna edycja ma na celu zrzeszenie wszystkich środowisk metrologicznych i obejmuje szeroko rozumianą 

metrologię wielkości nieelektrycznych i elektrycznych, technikę diagnostyczną, pomiary technikami 

komputerowymi i rozproszonymi oraz miernictwo przemysłowe.  

Konferencja ma charakter forum dyskusyjnego o aktualnych problemach dotyczących szeroko rozumianej 

metrologii, zarówno naukowych, jak i praktycznych o zastosowaniu przemysłowym. Pomimo tego, że jest ona 

organizowana przez ośrodki akademickie, to do stałych jej uczestników należą osoby reprezentujące polskie 

instytucje metrologiczne, takie jak Główny Urząd Miar wraz z jednostkami regionalnymi i przedstawiciele 

przemysłu. Z czasem zmieniał się również charakter konferencji. Początkowo była ona adresowana głównie do 

młodych naukowców, którzy mieli możliwość prezentowania swoich prac badawczych, natomiast starsi koledzy 

ze stopniami naukowymi służyli życzliwymi radami. Z czasem Konwent Seniorów, będący swego rodzaju Radą 

Programową konferencji, zdecydował o dopuszczeniu do prezentowania prac wszystkich uczestników, bez 

względu na stopień naukowy.  

Konwent Seniorów jest ciałem, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich ośrodków 

akademickich reprezentowanych na danej konferencji. Natomiast Komitet Naukowy konferencji jest na każdej 

konferencji wybierany do pełnienia swoich obowiązków na konferencji następnej. Założenie jest takie, aby przy 

każdych wyborach do Komitetu Naukowego dołączały nowe osoby. W związku z tym, Konwent Seniorów 

wybiera w tajnym głosowaniu Komitet Naukowy kolejnej konferencji i wskazuje ośrodek, w którym będzie ona 

organizowana, a także dba o deklarowanie przez ośrodki akademickie chęci przeprowadzenia następnych jej 

edycji. Wyniki głosowania z wielu lat funkcjonowania Konwentu Seniorów wskazują, że demokratyczne zasady 

wyboru członków Komitetu Naukowego przyczyniają się do wzrostu zaangażowania organizowaniem i udziałem 

w konferencji wszystkich ośrodków metrologicznych w Polsce. 

Metrologia już od wielu lat stała się nauką silnie interdyscyplinarną, o czym świadczy tematyka 

wygłaszanych referatów. Obecnie konferencja zyskuje coraz większe uznanie również poza granicami naszego 

kraju.  

Tegoroczna 51. Edycja Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, jest organizowana przez Politechnikę 

Opolską. Pierwszy dzień obrad wraz z uroczystym otwarciem odbędzie się w auli Politechniki Opolskiej. 

Zaplanowano również w tym dniu dla wszystkich uczestników konferencji wycieczkę do Elektrowni Opole. W jej 

ramach planuje się zwiedzanie nowo wybudowanych bloków energetycznych. Kolejne dwa dni konferencji 

odbędą się w znakomitej scenerii Zamku w Mosznej. Zamek Moszna to miejsce wyjątkowe, które już po 

pierwszym spojrzeniu przywodzi bajkowe skojarzenia. To jeden z najbardziej znanych zabytkowych obiektów na 

Opolszczyźnie. Zamek położony jest we wsi Moszna oddalonej około 40 km od Opola. Cały zespół pałacowo-

parkowy był rezydencją niemieckiego rodu Tiele-Wincklerów od połowy XIX wieku do końca II wojny 

światowej. Zamek w Mosznej, zgodnie z fantazją Franza-Huberta Tiele-Wincklera, ma 365 pomieszczeń i 99 

wież, z których budowla słynie. Każdego roku w maju odbywa się w zamku Muzyczny Festiwal Kwitnącej Azalii 

- festiwal muzyki klasycznej. Nazwa wywodzi się stąd, że kwitną tu wtedy wybornie kwiaty. 

Uwzględniając bardzo dużą liczbę referatów zgłoszonych na tegoroczną edycję konferencji, można śmiało 

powiedzieć, że metrologia jest w kraju silnie rozwijana w wielu ośrodkach naukowych i przemysłowych, a nasze 

osiągnięcia liczą się w świecie. Na konferencję zostało zgłoszonych 56 referatów naukowych w tym dwa 

zagraniczne. Ponadto przewidziano pięć wystąpień przedstawicieli z przemysłu. 

Głównym organizatorem 51. edycji Konferencji jest Politechnika Opolska, jednak jej zorganizowanie nie 

byłoby możliwe bez dużego wsparcia zaprzyjaźnionych ośrodków, takich jak Politechnika Częstochowska  

i Politechnika Gdańska.  
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Na zakończenie, w imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego dziękujemy Państwu za 

udział w Konferencji, życzymy Czytelnikom interesującej lektury, a Uczestnikom Konferencji miłego pobytu  

w magicznym Zamku w Mosznej, satysfakcji z przedstawionych referatów i ciekawej dyskusji po wygłoszonych 

referatach. Dziękujemy także Wystawcom za przedstawienie najnowszych rozwiązań w obszarze szeroko 

rozumianej metrologii oraz wszystkim, którzy wsparli nasze działania przy organizacji tegorocznej 51. edycji 

Konferencji, w tym przede wszystkim organizacjom które udzieliły patronatu konferencji tj. Prezydentowi Miasta 

Opola, Sekcji Mechatroniki oraz Komisji Metrologii Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszeniu Elektryków 

Polskich, Głównemu Urzędowi Miar oraz Firmom ECTest System, Netrix S.A, Sonel oraz ZF Grup Poland 

Electronics Engineering Electronics & ADAS Division. 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Waldemar Minkina  
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dr hab. inż. Mariusz R. Rząsa, prof. PO  
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WPŁYW PARAMETRÓW BANKU FILTRÓW NA SKUTECZNOŚĆ REDUKCJI SZUMU  
W SYGNALE POMIAROWYM PRZY ZASTOSOWANIU ALGORYTMU DYSKRETNEJ 

TRANSFORMACJI FALKOWEJ 
 
 

Łukasz DRÓŻDŻ1, Jerzy ROJ2 

 
1. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki 

tel.: 32 237 2517                 e-mail: lukasz.drozdz@polsl.pl  
2. Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, Katedra Metrologii, Elektroniki i Automatyki 

tel.: 32 237 1828                 e-mail: jerzy.roj@polsl.pl  
 
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę usuwania szumu 
z sygnału pomiarowego bazującą na zastosowaniu dyskretnej 
transformacji falkowej. Przeprowadzone badania miały na celu 
wskazanie wpływu parametrów banku filtrów na skuteczność 
redukcji szumu w sygnale pomiarowym. Badania obejmowały 
ustalenie wpływu rodzaju falki oraz liczby poziomów 
dekompozycji na skuteczność algorytmu usuwania szumu. 
Prawidłowy dobór tych parametrów jest kluczowy do 
prawidłowego działania algorytmu. 
 
Słowa kluczowe: dyskretna transformacja falkowa, odszumianie 
sygnału, cyfrowe przetwarzanie sygnałów. 
 
1. WSTĘP 
 

W literaturze przedstawionych jest wiele metod 
usuwania szumu z dyskretnych sygnałów pomiarowych. 
Popularne metody usuwania szumu skupiają się głównie na 
zastosowaniu filtrów przestrzennych, filtrów liniowych, 
filtrów wartości średniej, adaptacyjnych filtrów LMS, 
filtrów wartości środkowej i innych [1]. Filtry te zależnie od 
rodzaju szumu oraz stosunku sygnału do szumu (SNR) 
pozwalają w różnym stopniu na zwiększenie wartości SNR. 
Poza wymienionymi metodami istnieją także techniki takie 
jak VisuShrink [2], SureShrink [3], BayesShrink [4], 
bazujące na zastosowaniu transformacji falkowej, 
a dokładnie jej implementacji w wersji dyskretnej – tzw. 
algorytmie Mallata [5], zwanym dalej DWT (ang. Discrete 
Wavelet Transform). 
 
1.1. Zasada działania algorytmu DWT 

Dekompozycja sygnału mająca miejsce podczas 
działania algorytmu DWT polega na stopniowym podziale 
sygnału na część detali „D” oraz aproksymacji „A” poprzez 
zastosowanie filtrów górno- i dolnopasmowych [5]. Sygnał 
na wyjściu filtru górnoprzepustowego stanowi część detali 
sygnału i odpowiada raptownym zmianom amplitudy 
sygnału w czasie (wysokie częstotliwości harmonicznych). 
Sygnał wyjściowy filtru dolnoprzepustowego odpowiada za 
tożsamość sygnału (niskie częstotliwości harmonicznych). 
Dekompozycja sygnału może odbywać się wieloetapowo. 
W celu uzyskania większej rozdzielczości w zakresie 
przedziałów częstotliwości istnieje możliwość 
przeprowadzenia ponownej dekompozycji sygnału 

wyjściowego filtru dolnoprzepustowego, aż do uzyskania 
zadowalającej rozdzielczości [5]. Ogólny schemat algorytmu 
na przykładzie dekompozycji 3-poziomowej przedstawiono 
na rysunku 1. 
 

 
 
Rys. 1. Ogólny schemat procesu dekompozycji sygnału algorytmu 

DWT 
 

Uzyskana rozdzielczość w dziedzinie czasu 
i częstotliwości zależy od liczby poziomów dekompozycji. 
Należy jednak zauważyć, że wraz ze wzrostem 
rozdzielczości w dziedzinie częstotliwości maleje 
rozdzielczość w dziedzinie czasu. Każdy kolejny etap 
dekompozycji przeprowadzany jest dla wektora o długości ½ 
wektora wejściowego poprzedniego etapu dekompozycji, 
przez co rozdzielczość w dziedzinie czasu dla 
współczynników związanych z niskimi częstotliwościami 
harmonicznych jest mniejsza, niż w przypadku 
współczynników powiązanych z częstotliwościami 
większymi. 
 

 
 

Rys. 2. Ogólny schemat procesu rekonstrukcji sygnału 
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W celu rekonstrukcji sygnału należy zastosować 
odpowiedni bank filtrów, który w parze z bankiem filtrów 
wejściowych stanowi system zwany kwadraturowymi 
filtrami lustrzanymi [6], a następnie na jego wejście podać 
współczynniki DWT. Sygnały wyjściowe par filtrów dolno- 
i górnopasmowych należy zsumować. Przed 
przeprowadzeniem procesu rekonstrukcji sygnału istnieje 
także możliwość modyfikacji współczynników DWT np. 
w celu usunięcia szumu, czy kompresji sygnału. Proces 
rekonstrukcji sygnału przedstawiono w sposób ogólny na 
rysunku 2. 
 
1.2. Właściwości banków filtrów  

Przedziały częstotliwości powiązane z kolejnymi 
poziomami dekompozycji zależą od doboru banku filtrów 
stosowanych podczas dekompozycji przetwarzanego 
sygnału. Charakterystyki filtrów zależą od doboru tzw. 
„falki matki”, na której podstawie wyznaczane są parametry 
filtrów [7]. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe 
charakterystyki częstotliwościowe banków filtrów przy 1, 3 
i 6 poziomach dekompozycji sygnału dla falek „db2” oraz 
„db8” [8]. Można na ich podstawie zauważyć, że dobór falki 
ma wpływ na stromość charakterystyki filtru – im bardziej 
stroma charakterystyka, tym bardziej skuteczna separacja 
zakresów częstotliwości w kolejnych poziomach 
dekompozycji. Dodatkowo, wraz ze wzrostem liczby iteracji 
procesu dekompozycji sygnału zmniejsza się przedział 
częstotliwości zawartych we współczynnikach powiązanych 
z aproksymacją sygnału (cA) [9]. 
 

 
 
Rys. 3. Charakterystyki częstotliwościowe banków filtrów dla 1, 3 

i 6 poziomów dekompozycji sygnału 
a) falka db2, b) falka db8 

 

Z powyższych informacji wynika, że wartości 
współczynników DWT zależą od doboru parametrów 
banków filtrów. Odpowiedni dobór liczby poziomów 
dekompozycji oraz falki może mieć zatem znaczący wpływ 
na działanie i skuteczność algorytmów bazujących na 
modyfikacji współczynników transformacji przed 
dokonaniem rekonstrukcji sygnału. 

Teoretycznie dekompozycja sygnału może być 
realizowana w nieskończoność. W praktyce jednak na 
wejściu ostatniej pary filtrów pojawią się dwie próbki 
wejściowe sygnału i kolejne kroki dekompozycji będą 
niemożliwe. Zbyt duża liczba kroków dekompozycji 
wpłynie także negatywnie na rozdzielczość dziedziny czasu 
współczynników związanych z aproksymacją sygnału 
(niskie częstotliwości harmonicznych). 
 
2. ALGORYTM USUWANIA SZUMU 
 
2.1. Analiza współczynników DWT 

Zakładając, że przetwarzany sygnał poza informacją 
zawiera również szum biały, należy spodziewać się, że 
obecność szumu wpłynie na współczynniki DWT 
wszystkich poziomów dekompozycji. Analizowany sygnał 
����� można zatem przedstawić jako sumę:  
 

 )()()(~ tntxtx += , (1) 

 
gdzie: x(t) –  sygnał niezaszumiony, n(t) – szum. 

Analizując różnice pomiędzy wynikami transformacji 
sygnałów ����� oraz ����  można zauważyć zmianę wartości 
współczynników DWT dla wszystkich poziomów 
dekompozycji, przy czym największe różnice 
współczynników można zaobserwować dla detali sygnału. 
Wynika to z widma częstotliwościowego przetwarzanego 
sygnału, które nie zawierało częstotliwości związanych 
z najwyższym poziomem dekompozycji oraz widma szumu 
białego zawierającego wszystkie częstotliwości. 
Wykorzystując te spostrzeżenia można dokonać analizy 
zmienionych współczynników w celu wyodrębnienia szumu. 
 
2.2. Modyfikacja współczynników DWT 

Przedstawione w literaturze [2], [3], [4] metody 
wyodrębniania szumu polegają na analizie wartości 
współczynników DWT i wyznaczeniu na ich podstawie 
wartości współczynnika λ, będącego kryterium wyboru 
współczynników DWT przeznaczonych do modyfikacji. 
Jednym z najprostszych rozwiązań stosowanych do 
wyznaczenia wartości współczynnika λ jest zastosowanie 
uniwersalnej, adaptacyjnej metody [4] określonej 
równaniem: 
 

 
6745,0

)ln(2)med( 1 NcD
=λ , (2) 

 
gdzie: cD1 – współczynniki DWT dla pierwszego poziomu 

szczegółów, med(|X|) – mediana wartości 
bezwzględnych zbioru X, N – liczba próbek sygnału. 

 
Niezależnie od przyjętej strategii wyznaczania 

współczynnika λ, wszystkie współczynniki DWT danego 
poziomu, których wartość bezwzględna jest mniejsza od 
wartości obliczonego współczynnika λ zostają wyzerowane 
zgodnie z równaniem: 
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gdzie: c jest wartością współczynnika DWT. 
 

W literaturze metoda ta nosi nazwę „hard  
thresholding” [10]. W przypadku usuwania szumu z danych 
reprezentujących dwuwymiarowe obrazy, poza zerowaniem 
wybranych współczynników, dokonuje się często 
modyfikacji pozostałych współczynników DWT zgodnie 
z zależnością [2]: 
 

 ),0max()sgn(),(' λλ −= cccc . (4) 

 
Analizując różnice pomiędzy wartościami 

współczynników DWT dla sygnału oryginalnego 
i zaszumionego można zauważyć, że współczynniki DWT 
o wartościach bezwzględnych mniejszych od współczynnika 
λ są w większości przypadków powiązane z szumem. Ich 
usunięcie (wyzerowanie) może zatem przyczynić się do 
zmniejszenia udziału szumu w sygnale [11]. 
 
3. WYNIKI BADAŃ 
 
3.1. Ocena skuteczności algorytmu 

Analizowany sygnał x(t) to 1024 próbki wewnętrznej 
funkcji środowiska Matlab o nazwie „humps”, 
przedstawionej na rysunku 4, zdefiniowanej w następujący 
sposób:  
 

 6
04,0)9,0(

1

01,0)3,0(

1
)(humps

22
−

+−
+

+−
=

tt
t . (5) 

 
W celu oceny skuteczności realizacji algorytmu 

odszumiania opartego na DWT, wykorzystano 
średniokwadratową miarę błędu odtwarzania zdefiniowaną 
jako:  
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1
, (6) 

 
gdzie: N – liczba próbek sygnału, x(i) – i-ta wartość próbki 

sygnału oryginalnego, ����� – i-ta wartość próbki 
sygnału odtworzonego. 

 

 
 

Rys. 4. Wykres funkcji „humps” opisanej równaniem (5). 
 

Przy użyciu wbudowanej w środowisko Matlab funkcji 
„awgn”, na sygnał nałożony został szum biały w taki sposób, 

aby uzyskać zadany stosunek sygnału do szumu SNR, 
opisany jako: 
 

 







=

n

x

P

P
SNR log10 , (7) 

 
gdzie: Px – moc sygnału, Pn – moc szumu. 
 

Zrekonstruowany sygnał ����� porównywano 
z przebiegiem niezaszumionym x(t) i wyznaczano wartości 
błędu odtwarzania zgodnie z zależnością (6). 
 
3.2. Zestawienie wyników 

Na rysunkach 5 i 6 przedstawiono zależność błędu 
odtwarzania sygnału względem początkowego stosunku 
sygnału do szumu dla wybranej falki i zadanej liczby 
poziomów dekompozycji. 
 

 
 

Rys. 5. Zależność błędu odtwarzania eMSE w funkcji stosunku 
sygnału do szumu (falka „db2”) 

 

 
 

Rys. 6. Zależność błędu odtwarzania eMSE w funkcji stosunku 
sygnału do szumu (falka „sym2”) 

 
Wyniki otrzymane dla falek „db8” oraz „sym8” nie 

różnią się w sposób istotny od przedstawionych 
odpowiednio na rysunkach 5 i 6. 
 
3.3. Porównanie skuteczności z innymi algorytmami 

Literatura opisuje wiele algorytmów usuwania szumu 
z danych pomiarowych [1]. W celu porównania wyników 
analizowany sygnał przetworzono za pomocą algorytmu 
filtru średniej ruchomej oraz filtru Gaussa. Zastosowano 
w tym celu wbudowaną funkcję programu Matlab 
„imsmooth”. Wyniki symulacji dla sygnału testowego 
o współczynniku SNR = 5 przedstawiono w tabeli 1. Podczas 
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stosowania funkcji „imsmooth” uwzględniano jedynie rodzaj 
stosowanego filtru. Dla pozostałych parametrów filtru 
przyjęto wartości domyślne. Przyjęte parametry algorytmu 
transformacji falkowej to falka „db8” oraz 8 poziomów 
dekompozycji. 
 
Tabela 1. Porównanie skuteczności algorytmów. 

 

Algorytm Błąd odtwarzania eMSE 
Algorytm DWT 31,775 
Filtr Gaussa 1903,6 
Filtr średniej ruchomej 1025,1 

 
4. WNIOSKI 
 

Na podstawie wyników przedstawionych na rysunkach 
5 i 6 zauważyć można znaczący wpływ liczby iteracji 
procesu dekompozycji sygnału wejściowego na błąd 
odtwarzania sygnału eMSE. W przypadku sygnału o niskim 
stosunku mocy użytecznej do szumu (SNR < 10) wraz ze 
wzrostem liczby iteracji procesu dekompozycji drastycznie 
zmniejsza się wartość błędu odtwarzania sygnału. 
W przypadku niewielkiej liczby iteracji procesu 
dekompozycji (1 oraz 2) dochodzi do sytuacji, w których 
wartości błędu odtwarzania są większe, niż w przypadku 
sygnału po dodaniu szumu. Dla wartości SNR z przedziału 
<10, 20> można zauważyć istnienie optymalnej liczby 
iteracji procesu dekompozycji, dla której błąd odtwarzania 
jest najmniejszy. Zwiększenie wartości tego błędu 
w przypadku zbyt dużej liczby iteracji procesu 
dekompozycji spowodowane jest usuwaniem informacji 
o detalach sygnału. Natomiast w przypadku mniejszej liczby 
iteracji procesu dekompozycji, zwiększenie wartości błędu 
odtwarzania spowodowane jest usunięciem niedostatecznej 
liczby współczynników powiązanych z szumem. 
W przypadku sygnałów o dużym stosunku mocy użytecznej 
do mocy szumu (SNR > 20) można zauważyć, że różnica 
wartości błędu odtwarzania przed i po przetworzeniu 
sygnału jest niewielka.  

Z przeprowadzonych badań symulacyjnych wynika, że 
dobór falki ma niewielkie znaczenie w procesie usuwania 
szumu w porównaniu z liczbą iteracji procesu dekompozycji. 
Stosowanie falek zapewniających większą stromość 
charakterystyk filtrów  pozwala uzyskać nieco lepsze efekty, 
niż stosowanie falek zapewniających gorszą separacje 
kolejnych przedziałów częstotliwości. 

Przedstawiona metoda zapewnia znacznie lepsze 
wyniki, niż stosowanie tradycyjnych algorytmów takich jak 

filtr średniej ruchomej, czy filtr Gaussa. Metody te są jednak 
znacznie mniej skomplikowane od przedstawionej 
w artykule. Zatem w przypadku, gdy tradycyjne metody 
usuwania szumu nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, 
należy rozważyć zastosowanie algorytmu DWT. 
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INFLUENCE OF FILTER BANK PARAMETERS ON SIGNAL DENOISING USING 
DISCRETE WAVELET TRANSFORM 

 
Paper describes signal denoising algorithm based on discrete wavelet transform.  Research includes search how 

filterbank parameters influences on signal denoising. Paper describes how decomposition count and wavelet type influences 
on denoising process. Right choice of this parameters is very important to algorithm performs well. The wavelet transform 
algorithm is a tool enabling the analysis of signals by presenting them using a scaled and time-shifted function called a 
„mother wavelet”. Signal analysis requires decomposition process performed by filter banks witch parameters depends on 
mother wavelet and count of decomposition iterations. Presented wavelet signal denoising technique focuses on transform 
coefficient correction based on estimated noise parameters. This correction can be performed in many ways, depending on 
used strategy. Paper presents hard thresholding algorithm based on adaptive noise parameters estimation. According to 
simulation results the mother wavelet choice is not as important, as choice of right decompositions level count. Presented 
method provides better results than other common methods such Gaussian filter or average filter. 

 
Keywords: discrete wavelet transform, signal denoising, digital signal processing. 
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Summary: Hydrogels are cross-linked polymer networks able to 

absorb or to release large amounts of water. The water uptake  

is associated with a considerable volume change but also with 

changes of optical properties like the refractive index. The swelling 

can be excited by a large spectrum of different physical (e.g. 

temperature, electrical voltage, magnetic field) and chemical factors 

(e.g. pH value, concentrations of chemical or biochemical species). 

The particular sensitivity can be adjusted by tayloring the 

composition of the hydrogel or via its functionalization. If the 

interaction between hydrogel and analyte to be measured  

is reversible then such hydrogels are becoming a promising 

candidate for miniaturized, cost-effective and inline-capable 

sensors.  

 
Keywords: Hydrogels, swelling pressure, chemical sensors. 

 

1. HYDROGELS IN MICROSYSTEM TECHNOLOGY 
 

Hydrogels are cross-linked polymer networks able  

to absorb or to release large amounts of water [1]. This 

ability is caused by hydophilic functional groups attached  

to the polymer backbone. At the same time, due to the cross-

links between the polymer`s network chains, hydrogels show  

an extremely high resistance to dissolution. Hydrogels 

exhibit a half liquid-like and half solid-like behavior.  

The mechanical properties of hydrogels are 

characterized by a pronounced elastic modulus accompanied 

by a considerably smaller viscous modulus. The latter part 

can significantly influence repeatability and long-term 

behavior since it might cause creep [3]. 

The water uptake is associated with a considerable 

volume change. In doing so, hydrogels show remarkable 

properties: 

• The strong volume change can be excited by a large 

spectrum of different physical (e.g. temperature, 

electrical voltage, magnetic field) and chemical factors 

(e.g. pH value, solvent concentration) [4]. 

• This swelling process is reversible. 

• The energy density of hydrogels is very high what easily 

enables miniaturization. 

All these properties make hydrogels a promising 

candidate for being used in sensors and actuators and allow 

their integration into microsystems. Hence, hydrogel-based 

microsystems enable novel sensor solutions in microsystem 

technology with a high potential for miniaturization and 

cost-effective fabrication, in particulur by using silicon-

based MEMS technologies [5].  

2. APPLICATION POTENTIAL  

    OF HYDROGEL-BASED SENSORS 

 

The property of hydrogels that the volume or other 

material parameters change depending on external measured 

variables can be easily exploited for chemical or biochemical 

sensors. This can be done simply by coupling the hydrogel 

to a corresponding transducer, which converts the change in 

hydrogel properties into an electrical signal. Hydrogels can 

be specially tailored so that they are sensitive to a particular 

measurand. The transducer can then be exploited as  

a platform technology serving as a family of sensors for  

a variety of (bio-)chemical species. Examples are the 

measurement of the swelling pressure by means of pressure 

or optical sensors. 

In addition to this advantage, there are a number  

of further advantages: 

• Unlike electrochemical sensors, no counter and reference 

electrodes are required, which are often the source  

of long-term instabilities. 

• When measuring the swelling pressure, the separation 

between electronic components and the chemical part can 

easily be achieved (see Section 5). 

• MEMS-based sensors are miniaturized and cost-efficient. 

However, in addition to good sensitivity, chemical sensors 

should also exhibit high selectivity, good long-term stability 

and short response times. These are the issues on which the 

current research activities are concentrated and on which the 

following Sections are focused. 

 

3. COOPERATIVE DIFFUSION AND SENSOR 

RESPONSE 
 

The response of a hydrogel on changes  

of environmental properties is usually governed by a two-

step mechanism [1]. In the first step, the stimulus triggering 

the swelling/shrinking must permeate the gel. The rate of 

this first step is determined either by heat transfer (for 

temperature-sensitive polymers) or mass transfer of ions or 

solvents wherein the first process is faster [6]. For that 

reason, thermo-sensitive gels can respond faster than chemo-

responsive ones. 

The second step is characterized by the change of the 

degree of swelling which is determined by the motion of the 

net chains of the polymer, the so-called cooperative 



16                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019 

diffusion. The response time depends on the square of the 

characteristic dimension (e.g. length, thickness)  

and is inversionally proportional to the cooperative diffusion 

coefficient. 

To make hydrogel-based devices (e.g. sensors) fast, the 

cooperative difusion as well as the diffusion of the anylyte  

to be measured into and out of the hydrogel has to be as fast 

as possible. This can be achieved in two ways: 

• The size of the hydrogel element should be small (e.g. 

thin). This requires miniaturisation what is in agreement 

with the MEMS technologies often used. 

• The hydrogels should have an optimum porosity with 

respect to fast diffusion and mechanical stability at the 

same time [7, 8]. Therefore, hydrogels with  

a homogeneous pore distribution and simultaneously 

narrow size distribution are targeted [9]. 

 

4. OPERATIONAL PRINCIPLES OF HYDROGEL 

    BASED SENSORS 

 

The application of stimuli-responsive hydrogels  

in chemical sensors is based on their ability to undergo  

a volume phase transition under the influence of external 

stimuli (temperature, pH value, concentration of chemical 

and biochemical species). The stimulus lowers or increases 

an energy barrier between two possible states of the gel,  

a stable state (deswollen gel) and a metastable state (swallen 

gel). It has to be mentioned that a difference in the energy 

barrier hight between the forward and backward transitions 

leads to a hysteresis of the gel charactersitics and might 

influence both the reproducability and the signal response  

of the sensor [3]. 

 

• Hydrogel swelling is connected to a swelling pressure 

that can be determined via well-known MEMS-based 

piezoresistive pressure sensors (see Section 5) [10]. 

• Hydrogel swelling will cause bending when hydrogel 

layers are deposited on (e.g. micromechanical) bilayer 

cantilevers [11, 12]. 

• Hydrogel swelling in conjunction with the liquid 

absorbed by the gel influences the refractive index of the 

gel so that it can be evaluated by optical methods. For 

instance, reflective index changes can be evaluated 

advantageously by means of plasmonic sensor substrates 

with gold nanostructures (see Section 7) [13]. 

• In [14] a glucose-indicating hydrogel is demonstrated 

where binding of glucose leads to a change  

of fluorescence. Signal evaluation is carried out 

fluorescence-optically. 

Sensitivity to a certain chemical species can be 

achieved by chemically tailoring the hydrogel, whereas 

responsivity to biochemical species, e.g. biomolecules,  

is reached via functionalization with appropriate enzymes. 

This enables a large variety of possible measurands like 

humidity, pH value, concentration of certain ions, ethanol 

content, glucose, and many more. 

 

 

5. PIEZORESISTIVE HYDROGEL-BASED SENSORS 

 

Figure 1 shows the operational principle of a hydrogel-

based piezoresistive chemical sensor. The aqueous solution 

to be measured is pumped through the inlet channel into the 

cavity of the silicon chip. The corresponding ions cause the 

hydrogel (2) to swell or shrink, resulting in a swelling 

pressure that deflects the thin bending plate (3). This leads  

to mechanical stresses in the plate and, hence, via  

the piezoresistive effect in the piezoresistors (4), to an 

electrical output voltage.  

 

 
 
Fig. 1 (a) Operational principle and (b) cross-section of a hydrogel-

based chemical sensor. 1 measuring solution; 2 hydrogel; 3  

Si bending plate; 4 piezoresistors (from [1]) 

 

This principle has a number of advantages: 

• The electrical components at the upper side  

of the bending plate is strictly separatet from the solution 

to be measured. 

• Piezoresistive Si sensor elements are cost-effective  

and show –with respect to chemical sensors– an excellent 

long-term behavior. 

• Signal processing is simple and robust. 

The set-up of Fig. 1 can be used as an universal sensor 

paltform where sensitivity, selectivity and long-term stability 

as decisive sensor properties must be adapted for the 

particular measurement by choice of the appropriate type  

of hydrogel. Current research is working intensively to find 

and study appropriate hydrogels for a large number  

of possible analytes, including thermally, chemically and 

UV-cross-linkable hydrogels (Table 1). 

 
Table 1: Hydrogels for the measurement of chemical analytes 

 

Measurand, 

analyte 

Hydogel Ref. 

pH-value poly(vinyl alcohol)/poly(acrylic 

acid) (PVA/PAAc) 

[1, 

3] 

HPMA/DMAEMA/TEGDMA/EG [12, 

14] 

Temperature N-isopropylacrylamide 

(NIPAAm) 

[1, 

3] 

Ethanol PNIPAAm (MBAAm 4) [15] 

poly(acrylamide-bisacrylamide) 

(Aam/Bis) 

[16, 

17] 

NaCl, NaI P2VPblock-P(NIPAAm-co- 

DMIAAm), 

PNIPAAm (MBAAm 4), 

PNIPAAm-DMAAm-DMIAAm 

[18] 

Transition 

metal ions 

P2VP-block-P (NIPAAm-co-

DMIAAm), 

PDMAEMA-DMIMA 

[19] 

Ammonia poly(acrylic acid/2-

(dimethylamino)ethyl 

methacrylate) (AAc/DMAEMA)
1
) 

[20] 

 

1) Ammonia leads via the reaction NH3 + H2 → NH4
+ + OH-  

to a change of the pH value. 
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Table 2: Functionalised hydrogels for the measurement  

of biochemical species. The biochemical reactions lead to a change 

in pH value and, hence, swelling of the pH-sensitive hydrogels. 

 

Measurand, 

analyte 

Hydogel, functionalised with Ref. 

Glucose HPMA/DMAEMA/TEGDMA/EG, 

glucose oxudase 

[21] 

Urea Poly(Acrylic acid-co-

Dimethylaminoethylmethacrylate) 

[22] 

 

6. SENSORS WITH FORCE COMPENSATION 

 

A very efficient way to reduce response time  

and to enhance long-term stability is the usage of the force-

compensation principle (Fig. 2) [23, 24]. Here the swelling 

due to the measurand is compensated by applying a counter 

force due to a second sensitivity. This leads to the situation 

that the hydrogel always stays in its initial state with  

a constant volume. The measurement signal is then taken 

from the micro-actuator applying the counterforce. Due  

to the almost constant volume no diffusion of analyte 

solution into and out of the hydrogel occurs what –regarding 

to Sections 1 and 2– avoids creep effects and shortens 

decisively the sensor response time (Fig.3). 

Miniaturised force-compensation sensors can be 

realised by using a second (e.g. temperature-sensotive) 

hydrogel as actuator and control the volume constancy via  

a corresponding temperature change [25], e.g. by a Peltier 

element. 

 

 

a 

 
b 

 
 

 

Fig. 2 (a) Open-loop and (b) closed-loop hydrogel-based chemical 

sensor, comprising the hydrogel as chemomechanical transducer 

and an chemo-mechano-electrical transducer, which converts the 

volume change ∆V of the hydrogel into an electrical output signal. 

As force-compensation sensor, the output signal is given by the  

compensation pressure (force) pcomp instead of the deflection-

proportional output voltage (from [24]). pswell  swelling pressure; ds  

deflection; Gi  transfer functions of hydrogel, measuring 

unit/transducer, controller and actuator, respectively 

 

 
 

Fig. 3 Response of (a) the voltage difference V = Vref −Vout and (b) 

the sensor output signal pcomp for the initial swelling process  

in water 

 

 

 
 
Fig. 4 Chemical sensor with force compensation using a bisensitive 

hydrogel that swells with respect to the measurand and where the 

volume can also be controlled via temperature (from []) 

 

A novel way towards a simpler set-up is to integrate the 

sensor and the actuator hydrogels in one single hydrogel,  

so-called bi-sensitive hydrogels (Fig.4) [26]. It was shown 

that in particular interpenetrating networks show superior 

properties both with respect to sensitivity and mechanical 

stability [27]. 

 

7. HYDROGEL-BASED PLASMONIC SENSORS 

 

Hydrogel-based plasmonic sensors consist  

of an optically active nanostructured gold substrate and  

a pH-sensitive hydrogel layer for the analyte-specific 

detection of refractive index changes. Gold nanostructures as 

often used are well-known to support localized surface 

plasmon polaritons, which induce a refractive index-

sensitive optical transmittance behavior [28, 29]. Such 

structures can therefore be used as signal transducers for 

corresponding hydrogels [13]. The substrates are placed on 

an optical holder and are irradiated with a LED (875 nm 

central wavelength) in the spectral window between 750 and 

1000 nm (Fig. 5). The light transmitted through the sensor 

substrate is collected with an optical fiber and directed to  

a spectrometer. The sensor signal originates from the 

superposition of the incident LED light spectrum and the 

extinction spectrum of the sensor substrate. From this 

superposition, a transmittance spectrum with a characteristic 

dip around 870 nm results. This dip, which represents the 

plasmon resonance wavelength, shifts upon refractive index 

changes occurring during the pH-induced swelling of the 

hydrogel. 
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a 

 
b 

 

 
 

Fig. 5 (a) Set-up for analyzing the transmittance spectrum of 

plasmonic sensor substrates, (b) REM micrograph of the 

nanostructured gold surface (from [30]) 

 

 
 

Fig. 6. (a) Transmittance spectra and (b) plasmon resonance 

wavelengths for swelling states of the pH-sensitive hydrogel for pH 

values between 4.5 and 6.5 (from [13]) 

 

The quality of the plasmonic sensor substrates,  

in particular the particle size distribution, is decisive for the 

measurement uncertainty. However, the manufacturing 

process has to be cost-effective and should allow the mass 

production. In [30] a nanopillar array was fabricated using 

nanoimprint lithography according to [31]. A silicon master 

fabricated by means of UV lithography is used to transfer  

a negative of the nanostructure into a PDMS mould. The 

PDMS is imprinted in an UV-curable SU-8 photoresist 

which is uniformly spread on the substrate carrier [30]. 

Finally, the substrates are coated with a 2 nm thick 

chromium adhesive layer and a 40 nm gold layer as the 

surface plasmon-active elements. 

The resulting nanopillars have a diameter of 230 nm,  

a center-to-center distance of 450 nm and a height of 150 nm 

with a very narrow size distribution of only a few nm (Fig. 

5b). 

In [32] the plasmon resonance signal was evaluated 

with an advanced set-up comprising a double-layered 

photodiode, which is both the spectrally selective element 

and the detector at the same time due to its stack structure. 

Instead of extracting the spectral information from the 

spectrum itself, the centroid of the overall spectral 

distribution is evaluated in real time on the basis of the 

measured ratio of the two stacked, wavelength-dependent 

photocurrents. This cancels out the negative effects of aging 

of the light source and of temperature changes. 

It was shown that with such a readout electronics  

a measuring accuracy for the centroid wavelength of 0.1 nm 

can be achieved, which corresponds to 10
-3

 RIU (refractive 

index units) for a refractive index sensor. The refractive 

index sensitivity amounted to 118 nm/RIU. 

 

8. CONCLUSIONS 
 

Hydrogels are a fascinating material which properties 

(e.g. swelling, refrective index) can be taylored with respect 

to a particular sensitivity to certain (bio-) chemical species 

and measurands, respectively. Their combination with  

a mechano-elctrical or optical transducer enbles the creation 

of sensor platforms for a large variety of variables. Besides 

sensitivity, also selectivity, long-term-stability and fast 

sensor response are crucial points which are in the focus  

of current research. The paper has shown different 

approaches to advance the properties of current hydrogel-

based sensors, e.g., by force-compensation, porous 

hydrogels, and novel interrogation techniques. Most recent 

progress in research has already lead to first commercial 

products [14]. 

 

9. ACKNOWLEDGMENTS 
 

The work presented in this article was funded by the 

German Research Foundation within the framework of the 

Priority Program SPP 1259 (grant Ge 779/14-3), by the grant 

Ge 779/24-1 and within the framework of the Research 

Training Group 1865 “Hydrogel-based Microsystems”. 

 

10. BIBLIOGRAPHY 

 
1. Gerlach G., Arndt K.-F. (eds.): Hydrogel Sensors and 

Actuators. Berlin, Heidelberg: Springer 2009. 

2. Almdahl K., Dyre J., Hvidt, S., Kramer O.: What is a Gel? 

Makromolekulare Chemie, Macromolecular Symposia  

76 (1993) 1, 49-51. 

3. Günther M.: Anwendung polymerer Funktionsschichten  

in piezoresistiven chemischen und Feuchtesensoren 

(Application of Polymer Functional Layers in Piezoresistive 

Chemical and Humidity Sensors). Dresden: TUDpress 2009. 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019                                                                         19 

4. Gerlach G., Guenther M., Sorber J., Suchaneck G., Arndt K.-

F., Richter A.: Chemical and pH Sensors Based on the 

Swelling Behavior of Hydrogels, Sensors and Actuators  

B 111-112 (2005), 555-561. 

5. Gerlach G., Dötzel W.: Introduction to Microsystem 

Technology. A Guide for Students. Chichester: John Wiley & 

Sons 2008. 

6. Arndt, K.-F., Knoergen M., Richter S., Schmidt T.: NMR 

Imaging: Monitoring of Swelling of Environmental Sensitive 

Hydrogels. In: Webb G.A. (ed.) Modern Magnetic 

Resonance. Springer, Dordrecht, 187-193 . 

7. Dong L.C., Hoffman A.S.: Synthesis and Application  

of Thermally-reversible heterogels for Drug Delivery. Journal 

of Controlled Release 13 (1990), 21-31. 

8. Schulz V., Zschoche S., Zhang H.P., Voit B., Gerlach G.: 

Macroporous Smart Hydrogels for Fast-responsive 

Piezoresistive Chemical Microsensors. Procedia Engineering 

25 (2011), 1141-1144. 

9. Franke D., Binder S., Gerlach G.: Performance of Fast-

responsive, Porous Crosslinked poly(Nisopropyl acrylamide) 

in a Piezoresistive Microsensor, IEEE Sensor Letters  

1 (2017) 6, 1500904. 

10. Gerlach G., Guenther M., Sorber J., Suchaneck G., Arndt K.-

F., Richter A.: Chemical and pH Sensors Based on the 

Swelling Behavior of Hydrogels. Sensors and Actuators  

B 111-112 (2005). 555-561. 

11. Bashir R., Hilt J.Z., Elibol O., Gupta A., Peppas N.A.: 

Micromechanical Cantilever as an Ultrasensitive pH 

Microsensor. Applied Physics Letters 81 (2002) 16, 3091-

3093. 

12. Frank T., Gerlach G., Steinke A.: Binary Zero-Power 

Sensors: An Alternative Solution for Power-free Energy-

autonomous Sensor Systems. Microsystem Technology 18 

(2012) 7-8, 1225-1231. 

13. Kroh C., Wuchrer R., Günther M., Härtling T., Gerlach G.: 

Evaluation of the pH-sensitive Swelling of a Hydrogel by 

Means of a Plasmonic Sensor Substrate. Journal of Sensors 

and Sensor Systems 7 (2018) 51-55. 

14. Lorenz C., Sandoval W., Mortellaro M.: Interference 

Assessment of Various Endogenous and Exogenous 

Substances on the Performance of the Eversense Long-Term 

Implantable Continuous Glucose Monitoring System. 

Diabetes Technology & Therapeutics 20 (2018) 5, 344-352. 

15. Guenther M., Wallmersperger T., Gerlach G.: Piezoresistive 

chemical sensors based on functionalized hydrogels. 

Chemosensors 2 (2014), 145-170 

16. Guenther M., Gerlach G., Corten C., Kuckling D., Sorber J., 

Arndt K.-F.: Hydrogel-based Sensor for a Rheochemical 

Characterization of Solutions. Sensors and Actuators  

B 132 (2008) 2, 471–476. 

17. Erfkamp J., Günther M., Gerlach G.: Hydrogel-based 

Piezoresistive Sensor for the Detection of Ethanol. Journal of 

Sensors and Sensor Systems 7 (2018), 219-226. 

18. Erfkamp J., Günther M., Gerlach G.: Hydrogel-based Sensors 

for the Ethanol Detection in Alcoholic Beverages. Sensors 19 

(2019), 1199 (14 pp.) 

19. Guenther M., Kuckling D., Corten C., Gerlach G., Sorber J., 

Suchaneck G., Arndt K.-F.: Chemical Sensors Based on 

Multiresponsive Block Copolymer Hydrogels. Sensors and 

Actuators B 126 (2007), 97–106. 

20. Erfkamp J., Günther M., Gerlach G.: Piezoresistive 

Hydrogel-based Sensors for the Detection of Ammonia. 

Sensors 19 (2019), 971 (13 pp.). 

21. Schmidt U., Jorsch C., Guenther M., Gerlach G.: Biochemical 

Piezoresistive Sensors Based on Hydrogels for Biotechnology 

and Medical Applications. Journal of Sensors and Sensor 

Systems 5 (2016), 409-417. 

22. Erfkamp J., Guenther M., Gerlach G.: Enzyme-

Functionalized Piezoresistive Hydrogel Biosensors for the 

Detection of Urea. Sensors (submitted). 

23. Schulz V., Gerlach G., Röbenack K.: Compensation Method 

in Sensor Technology: A System-based Description. Journal 

of Sensors and Sensor Systems 1 (2012), 5-27. 

24. Schulz V., Ebert H., Gerlach G.: A Closed-loop Hydrogel-

based Chemical Sensor, IEEE Sensors Journal  

13 (2013) 3, 994-1002. 

25. Deng K., Bellmann C., Fu Y., Rohn M., Guenther G., 

Gerlach G.: Miniaturized Force-compensated Hydrogel-based 

pH Sensors. Sensors and Actuators B 255 (2018) 3,  

3495-3504. 

26. Binder S., Krause A.T., Voit B., Gerlach, G.: Bisensitive 

Hydrogel with Volume Compensation Properties for Force 

Compensation Sensors. IEEE Sensor Letters  

1 (2017) 6, 4501004. 

27. Binder S., Gerlach G.: Intramolecular Force-compensated 

Hydrogel-based Sensors with Reduced Response Times. 

Technisches Messen 86 (2019). 

28. Kreibig U., Vollmer M.: Optical Properties of Metal Clusters, 

Springer Series in Material Science, Berlin, Heidelberg: 

Springer 1995. 

29. Tokarev, I., Tokareva, I., and Minko, S.: Gold-Nanoparticle-

Enhanced Plasmonic Effects in a Responsive Polymer Gel, 

Advanced Materials 20 (2008), 2730–2734. 

30. Kroh, C., Wuchrer, R., Steinke, N., Guenther, M., Gerlach, 

G., Härtling, T.: Hydrogel-based Plasmonic Sensor Substrate 

for the Detection of Ethanol. Sensors 19 (2019),  

1264 (10 pp.). 

31. Yang, S.-C.; Hou, J.-L.; Finn, A.; Kumar, A.; Ge, Y.; Fischer, 

W.-J. Synthesis of Multifunctional Plasmonic Nanopillar 

Array Using Soft Thermal Nanoimprint Lithography for 

Highly Sensitive Refractive Index Sensing, Nanoscale  

7 (2015), 5760–5766. 

32. Wuchrer, R., Liu, L., Härtling, T.: A compact readout 

platform for spectral sensors. Journal of Sensors and Sensor 

Systems 5  (2016), 157-163. 

 

 

CHEMICZNE I BIOCHEMICZNE CZUJNIKI HYDROŻELOWE 

 

Hydrożele są usieciowanymi sieciami polimerowymi zdolnymi do absorbowania lub uwalniania dużych ilości wody. 

Pobór wody wiąże się ze znaczną zmianą objętości, ale także ze zmianami właściwości optycznych, takich jak współczynnik 

załamania światła. Pęcznienie może być wzbudzane przez różne czynniki (np. temperaturę, napięcie elektryczne, pole 

magnetyczne) i czynniki chemiczne (np. pH, stężenie substancji chemicznych lub biochemicznych). Pożądaną czułość można 

uzyskać przez odpowiedni skład hydrożelu lub poprzez jego funkcjonalizację. Jeśli oddziaływanie między hydrożelem  

a analitem, który ma być zmierzony, jest odwracalne, wówczas takie hydrożele stają się obiecującym materiałem do budowy 

miniaturowych, ekonomicznie opłacalnych czujników. 

 

Słowa kluczowe: Hydrożele, ciśnienie pęcznienia, czujniki chemiczne. 
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Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie różnych 

sposobów realizacji filtrów cyfrowych w sterownikach 

przemysłowych serii S7-1500 firmy Siemens. Filtry te są 

niedostępne w dedykowanym oprogramowaniu – TIA Portal,  

a w warunkach przemysłowych często zachodzi konieczność 

stosowania filtracji cyfrowej. Wspomniane oprogramowanie 

zawiera jednak blok Lead-Lag (s7-1500, ET 200SP CPU),  

w oparciu o który można realizować filtrację pierwszego rzędu. 

Wykorzystując jednak algebrę schematów blokowych można 

zwiększyć możliwości budowania filtrów o nieskończonej 

odpowiedzi impulsowej IIR. W artykule przedstawiono realizację 

filtrów 1. i 2. rzędu, a tworząc kaskadowe przetwarzanie danych 

przez takie podstawowe bloki można uzyskać filtry wyższego 

rzędu, np. 5. 

 
Słowa kluczowe: filtr cyfrowy, IIR, dyskretyzacja, sterownik PLC, 

S7-1500, Lead-Lag, schematy blokowe. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

W wielu zagadnieniach przemysłowych zachodzi 

konieczność eliminacji zakłóceń w mierzonych sygnałach 

lub eliminacji określonych częstotliwości. Najczęściej 

stosowanymi urządzeniami sterującymi automatyki 

przemysłowej są sterowniki PLC, np. firmy Siemens, które 

nie posiadają w oprogramowaniu narzędziowym (TIA 

Portal, STEP 7) algorytmów filtracji. Należy wówczas 

zawierzyć dolnoprzepustowej filtracji w modułach 

wejściowych (z przetwornikami analogowo-cyfrowymi 

A/C), która jest opisywana mało precyzyjnie [1]. 

Z drugiej strony integratorzy systemów automatyki 

widząc zakłócenia sygnałów i niezadowalającą pracę układu, 

stosują filtry FIR (realizacja wartości średniej  

z doświadczalnie dobranej liczby próbek). Parametry 

dobierane są zwykle na obiekcie przemysłowym i ich 

powtarzalność dla obiektów o zbliżonej budowie jest 

dyskusyjna. Stosowanie takiego podejścia jest mało 

precyzyjne - na rysunku 1 (r - rząd filtru) zaprezentowano 

porównanie sumowania r+1 liczby próbek jako filtru. 

Uzyskane charakterystyki obrazują niską precyzyjność 

takiego podejścia.  

 
 

Rys. 1. Charakterystyki filtrów FIR typu średnia wyników  

(r - rząd filtru) 

 

W artykule zaprezentowano możliwość realizacji 

filtrów IIR 2. i wyższych rzędów w oparciu o algorytm  

Lead-Lag (korektor) oprogramowania TIA Portal. 

Przedstawione rozwiązania stanowią rozwinięcie 

w stosunku do dużych już możliwości sterowników serii  

S7-1500 i mogą polepszyć ich przetwarzanie sygnałów  

w sytuacjach konieczności zastosowania filtrów: dolno-, 

środkowo- i górnoprzepustowych. 

 

2. ALGORYTM LEAD-LAG 
 

Algorytm Lead-Lag jest jedną z instrukcji 

przeznaczoną dla sterowników serii S7-1500 w postaci 

transmitancji ciągłej: 
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W literaturze [2], transmitancja ta nosi nazwę korektora 

i przyjmuje się następujące określenia: 

- korektor typu PI: T2>T1, 

- korektor typu PD: T2<T1 

W celu wdrożenia transmitancji (1) w sterownikach 

wykorzystano podstawienie (różnica wsteczna): 
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−=           (2) 

 

gdzie Tp jest czasem próbkowania.  

Wówczas transmitancja dyskretna przyjmuje postać: 
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Po przeprowadzeniu odwrotnej transformaty Z uzyskuje się 

algorytm [3]: 

 

)1k(uKb)k(uKb)1k(ya)k(y 010 −++−=         (3) 

 

gdzie k jest bieżącym krokiem obliczeniowym. 

 

3. BUDOWA FILTRÓW 2. RZĘDU W OPARCIU  
O ALGEBRĘ SCHEMATÓW BLOKOWYCH 
 

Zależności (2) oraz (3) są podstawą rozważań i zostały 

zastosowane do budowy i implementacji filtrów IIR. 

Zestawienia (tab.1.) zostały przedstawione w oparciu  

o transformację Laplace'a (operator s), która  stanowi 

podstawę projektowania filtrów IIR [4,5] i jest najbardziej 

czytelna. 

Na bazie elementu Lead-Lag można budować dowolne 

struktury filtrów drugiego rzędu (tab. 1.) i łączyć je 

kaskadowo.  

Przykładowe rozwiązania w dziedzinie filtrów  

IIR zostały zamieszczone w tabeli 1, gdzie dostępne są 

transmitancje i odpowiednie połączenia pomiędzy 

elementami (algorytmami) Lead-Lag. 

 

4. REALIZACJA FILTRÓW W STEROWNIKACH 
S7-1500 
 

Przedstawione w rozdziale 3 podejście do budowy  

i implementacji filtrów zostało zaimplementowane w języku 

FBD (Function block diagram). Parametry filtrów były 

wczytywane w bloku organizacyjnym OB „Startup”, 

natomiast same filtry wywoływano w przerwaniu 

cyklicznym procesora o częstotliwości 100Hz. W tabeli 2 

przedstawiono zrealizowane filtry, a ich kolejność jest 

zgodna z tabelą 1. 
Tabela 1. Transmitancje i schematy blokowe filtrów 
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Tabela 2. Realizacja filtrów z tabeli 1 w sterownikach serii S7-1500 firmy Siemens w oparciu o instrukcję Lead-Lag 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 

 
 
5. WERYFIKACJA ZAPROPONOWANYCH 

ROZWIĄZAŃ DLA S7-1500 
 

W celu sprawdzenia zaproponowanej implementacji 

filtrów i poprawności ich działania, przeprowadzono badania 

na sterowniku z CPU 1513. Polegały one na wygenerowaniu 

sygnału sinusoidalnego (referencyjnego) o częstotliwości 

1Hz i amplitudzie 100. Do sygnału referencyjnego dodano 

szum o wartościach z zakresu +/- 50, zmienny co 0,01s, 

który wytwarzany był przez generator liczb losowych. Tak 

przygotowany sygnał )(su  wprowadzono na wejścia 

proponowanych filtrów opartych o algorytm Lead-Lag, 

którego blok jest dostępny w oprogramowaniu TIA Portal 

dla sterowników S7-1500 oraz ET200SP. Struktura bloku 

danych (DB) przetrzymująca wartości dla danej instrukcji 

Lead-Lag została przedstawiona na rysunku 2, gdzie 

LD_time jest czasem T1 transmitancji (1), natomiast 

LG_time i Gain są odpowiednio stałą czasową  

T2 i wzmocnieniem K.  

Sygnały wyjściowe z filtrów oraz sygnał wejściowy 

zostały zarejestrowane przy pomocy funkcji „Traces” 

dostępnej w oprogramowaniu TIA Portal. 

 
 

Rys. 2. Struktura DB bloku Lead-Lag realizujący algorytm (3) 
 

Wyniki pomiarów przedstawiono na rysunkach 3  

oraz 4 (układy dla dwóch przykładowych zestawów 

parametrów), gdzie przebiegiem 0 jest sygnał wejściowy, 

natomiast przebiegi 1÷5 są sygnałami wyjściowymi z filtrów 

(numeracja zgodna z tabelami 1 i 2). W opisach rysunków 

podano przyjęte wartości stałych czasowych. Natomiast na 

rysunku 5 zaprezentowane zostało zestawienie 

charakterystyk częstotliwościowych dla filtrów, których 

działanie zobrazowane jest na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. Wyniki zrealizowanych badań dla struktur z tabel 1 i 2 (wartości czasu podano w milisekundach),  

dla wierszy 1÷4: TA1,B1=0, TA2,B2=50 oraz dla wiersza 5: TA1=40, TA2=50, TB1=30, TB2=50 
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Rys. 4. Wyniki zrealizowanych badań dla struktur z tabel 1 i 2 (wartości czasu podano w milisekundach),  

dla wierszy 1÷4: TA1,B1=0, TA2,B2=300 oraz dla wiersza 5: TA1=40, TA2=300, TB1=30, TB2=300

 

 
 
Rys. 5. Charakterystyki częstotliwościowe filtrów dla  parametrów 

wykorzystanych w rejestracjach z rysunku 3 

 
W zaprezentowanych badaniach przedstawiono różne 

możliwości kształtowania charakterystyk filtrów zgodnie  

z zależnościami zawartymi w tabeli 1. Przyjmując różne 

wartości stałych czasowych T1 i T2 dla każdego bloku Lead-

Lag z osobna, można uzyskać znacznie szerszą gamę filtrów. 

Przedstawione przebiegi (rys. 3 i 4) potwierdzają możliwość 

realizacji nawet złożonych filtrów IIR w sterownikach PLC.  

 

6. PODSUMOWANIE 
 

W artykule przedstawiono realizację filtracji IIR  

w sterownikach S7-1500 firmy Siemens, które są 

popularnymi przemysłowymi układami sterującymi,  

ale w zakresie swoich instrukcji nie posiadają zbyt 

rozbudowanych możliwości filtracyjnych. Instrukcją 

umożliwiającą realizację filtrów rzędu wyższego niż 1 jest 

element typu korektor (Lead-Lag), dla którego w oparciu  

o algebrę schematów blokowych zaproponowano filtry IIR  

2. rzędu, które z kolei można łączyć kaskadowo, uzyskując 

tym samym wyższe rzędy. W tabeli 1 zaprezentowano 

wyniki obliczeń, natomiast w tabeli 2 wdrożenie filtrów dla 

sterowników PLC. Przedstawione przebiegi (rys. 3 i 4) dla 

różnych parametrów instrukcji Lead-Lag potwierdzają 

poprawność przyjętego rozwiązania i stanowią oryginalne 

rozwinięcie możliwości wykorzystania sterowników 

programowalnych. 

 
Podziękowania: Składamy serdeczne podziękowania  

F.H.U. Auspol za udzielone wsparcie techniczne  

w postaci dostarczenia programowalnych sterowników PLC 

oraz za wypożyczenie programatora. Adres sieciowy firmy: 

http://www.auspol.com.pl 
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IIR FILTERS REALIZATION IN S7-1500 CONTROLLERS – based on LEAD-LAG instruction 
  

The aim of the article is to present different ways of digital filters realization in S7 series industrial controllers (PLC) of 

Siemens company. These filters are unavailable in dedicated software - TIA Portal V15 and in industrial conditions it is often 

necessary to use digital filtering. This software contains a lead-lag instruction that can be used to implement first order 

filtration, but with block diagrams algebra you can increase filters capabilities. The article presents the implementation of 1st 

and 2nd order filters, and creating a cascading these block data processing can be obtained filters of a higher order, such as 5. 

The presented test results for various parameters of the Lead-Lag confirm the correctness of the applied solution and develop 

the use of programmable controllers in industry. 

  

Keywords: digital filter, IIR, discretization, PLC Controller, S7-1500, Lead-Lag, block diagrams. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono opis uogólniony modelu 

matematycznego dynamiki pasywnego imitatora dużych 

rezystancji (o wartości rzędu TΩ) w układzie typu T bazującym 

na przekształceniu „gwiazda-trójkąt”. Przedstawiono problemy  

z zastosowania rezystorów wysokoomowych do budowy 

imitatora. 

Z punktu widzenia dynamiki te rezystory są układami 

inercyjnymi o stałych czasowych nawet rzędu ( 100 ÷ 1000) s. 

Wskazano warunki minimalizacji występujących stałych 

czasowych oraz podano optymalne warianty struktur imitatorów. 

Są one stosowane do sprawdzania wskazań mierników dużych 

rezystancji, bazujących na przetwarzaniu prądu. 

 

Słowa kluczowe: imitator dużych rezystancji, dwójnik typu RC, 

rezystor wysokoomowy, stała czasowa rezystora 

wysokomowego. 

 

1. WSTĘP 
 

Do wzorcowania przyrządów np. teraomomierzy, 

których metoda pomiaru polega na przetwarzaniu prądu, 

stosuje się wzorce dużych rezystancji pracujące jako 

imitatory.  Odtwarzają one pojedyncze wartości 

rezystancji połączonych w układzie typu T, bazującym na 

przekształceniu „gwiazda-trójkąt” [1, 2, 3]. To umożliwia 

imitację dużych rezystancji, nawet do wartości rzędu 10
16

 

Ω [4].  

Przykładowo, na rysunku 1a zamieszczono widok 

jednego z imitatorów dużych rezystancji serii  9337 firmy 

Guildline Instruments. Natomiast jego podstawowy 

schemat połączeń pokazano na rysunku 1b, a typowe 

parametry metrologiczne analizowanej serii imitatorów 

zamieszczono w tablicy 1. 

Analizowany układ imitatora rysunek 1b składa się  
z trzech rezystorów Ri, Ro i Rd w układzie T. 

Wykorzystując przekształcenie „gwiazda-trójkąt”  

otrzymuje się de facto zależność pozwalającą obliczyć 
rezystancję RSO : 

 

d

oi

d

oi
oiSO

R

RR

R

RR
RRR ≈++=                           (1) 

 

 

której wartość wynika z zastosowanego uproszczenia  

i jest znana z błędem δSO: 

 

%100⋅+−=
SO

oi
SO

R

RRδ                           (2) 

 
a) 

 
b) 

 

 
           

 

 

Rys. 1. Widok imitatora 10 TΩ typu 9337 – 1T  firmy 

Guildline Instruments (a)  i jego podstawowy schemat 

połączeń (b) [4] 
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Tablica 1. Typowe parametry metrologiczne imitatorów 

dużych rezystancji firmy Guildline Instruments [4] 

 
 

 

 

Typ 

 

Wartość 
 nominalna  

[TΩ] 

 

 

Tolerancja 

[ppm] 

 

 

Stabilność 
[ppm / 

rok] 

 

9337 – 1T 1 1000 500 

9337 – 10T 10 3000 750 

9337 – 100T 100 5000 1000 

9337 – 1P 1000 2 % 2000 

9337 – 10P 100000 30 % 2 % 

 

Jeśli w celu zilustrowania błędu δSO  następujące 

równości Ri = Ro = R i Rd = R / k, gdzie k jest pewną stałą 
imitacji, to po przekształceniach wzorów (1) – (2) 

otrzymuje się (tab.2): 

 

%100
2

%100
2

2 ⋅−≈⋅
+
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kk
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Tablica 2. Zależność wartości błędu δSO od stałej imitacji k  

w przypadku Ri = Ro = R i Rd = R / k  

 
 

Parametr 

 

 

k = 104 

 

 

k = 105 

 

 

k = 106 

 

 RSO / R  104 105 106 
δSO  [ %] 0,02 0,002 0,0002 

 

Analizując wartości błędu δSO widać, że jest on 

dominujący w warunkach małych wartości stałej imitacji 

k, np. jeśli dla k = 1 (δSO  = - 67%) lub k = 10 (δSO  = - 

17%)i, to wtedy należy uwzględnić ten błąd 

systematyczny wprowadzając odpowiednią poprawkę. 
 

2. UOGÓLNIONY MODEL MATEMATYCZNY 
DYNAMIKI IMITATORA DUŻYCH 
REZYSTANCJI 

 

Zastosowanie do budowy imitatorów 

wysokoomowych rezystorów powoduje, że 

charakteryzują się one stałą czasową rzędu nawet ( 100 ÷ 

1000) s na przyłożone napięcie.  

Rezystancje takich rezystorów (tu: Ri, Ro i Rd ) 

opisane są następującymi zależnościami: 

 

a) w postaci czasowej [5] 
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b) w postaci operatorowej 
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Wtedy to zamiast relacji (1) otrzymuje się postać: 
 

a) czasową, daną wzorem (6a): 
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b) operatorową, daną wzorem (6b): 
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Odpowiednie symbole zastosowane we wzorach (4a) 

– (4c), (5a) – (5c) i (6a) – (6b) oznaczają tutaj 

(odpowiednio) wartości rezystancji: Ri = Ri(t → + ∞),   Ro 

= Ro(t → + ∞)  i   Rd = Rd(t → + ∞) oraz  wartości stałych 

czasowych RaiCai, RaoCao i RadCad gałęzi, będącej 

szeregowym połączeniem elementów RC, modelującej 

zjawiska absorpcyjne rezystora wysokomowego. 

Obecność tej gałęzi RC stwarza istotne problemy 

pomiarowe,  gdyż wtedy rezystancje  Ri,(t),  Ro(t)  i   Rd(t) 

imitatora zmieniają swą wartość według zależności 

wykładniczej w funkcji czasu t aż do osiągnięcia wartości 

ustalonych Ri,(t → + ∞), Ro(t → + ∞)  i   Rd(t → + ∞), co 

utrudnia proces wzorcowania mierników za pomocą 
imitatorów. 

 
3.METODA NR I REALIZACJI IMITACJI 
   DUŻYCH REZYSTANCJI RSO ≠ f(t) 

 

W dalszym ciągu przyjęto metodę nr I realizacji 

imitowanej rezystancji RSO(t) niezależnej od czasu t za 

pomocą odpowiedniego doboru parametrów {Rd, RadCad} 

rezystora Rd.  

Można wykazać, że [5]: 
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gdzie: 
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uzyskuje się RSO ≠ f(t). Kryteria (7b) mogą być przydatne 

w przypadku zastosowania do budowy imitatora 

rezystorów wysokoomowych Ri, Ro o zbliżonych 

wartościach Ri = Ro = R,  Rd = R / k, RaiCai, = RaoCao = 

RaCa. (rys.2) gdyż  

R(t) 

 Cad  Rd 

 Rad 

Source Input 

R(t) 

 
Rys.2. Imitator dużych rezystancji 

w  przypadku  Ri(t)=Ro(t)=R(t)                                                                    
(objaśnienia w  tekście) 

wtedy: 
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Niemniej jednak spełnienie relacji (8b) wymaga  

z kolei odpowiedniego doboru jednocześnie trzech 

parametrów rezystora wysokoomowego Rd co może być 
utrudnione i  pracochłonne. 

 

4. METODA NR II REALIZACJI IMITACJI 
    DUŻYCH REZYSTANCJI RSO ≠ f(t) 

 

Na podstawie dotychczasowych rozważań przyjęto 

metodę nr II realizacji imitowanej rezystancji RSO(t) 

niezależnej od czasu t. Polega ona na modyfikacji 

struktury imitatora z wykorzystaniem co najwyżej 

jednego rezystora wysokomowego i elementów RC  

o niewygórowanych parametrach rysunek 3a,b. 

 
a) 

Zi (s) 

 Cd  Rd 

 Ro 

 Co 

Source Input 

 
b) 

Zo(s) 

 Cd  Rd 
 Ri 

 Ci 

Source Input 

 
Rys.3. Imitator dużych rezystancji 

w dwóch przypadkach (a), (b) umiejscowienia rezystorów 

wysokoomowych (objaśnienia w tekście) 

 

 

 

 

Relacja (6b) przyjmie teraz postać: 
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Kryteria doboru stałych czasowych są zatem następujące. 

a) imitator dużych rezystancji wg rysunku.3a: 
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b) imitator dużych rezystancji wg rysunku 3b: 
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5. BŁĘDY REALIZACJI METOD IMITACJI 
    DUŻYCH REZYSTANCJI RSO ≠ f(t) 
 

W przypadku rzeczywistego układu imitatora 

zamiast wzorów (6a) i  (6b) obowiązują relacje: 
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gdzie: α, β są błędami względnymi odtworzenia licznika  

i mianownika. Stąd w przypadku imitatora dużych 

rezystancji, zbudowanego wg rysunku 2 oraz wg rysunku 

3a,b błędy pomiarowe δ wynoszą: 
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i minimalizują się w przypadku relacji: α = β rysunek 4. 
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Rys.4. Charakterystyka błędu δ = f (α, β) 

realizacji metod (I) i (II) imitacji dużych rezystancji 

 



28                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W pracy przedstawiono zasadę działania imitatora 

dużych rezystancji w układ typu T, bazującego na 

przekształceniu „gwiazda-trójkąt” oraz zamieszczono 

przykład komercyjnej konstrukcji firmy Guildline 

Instruments. 

Wykazano (por. wzory (2) - (3)), że na drodze 

obliczeniowej usunąć błąd systematyczny δSO 

wykorzystujące uproszczenie:  RSO ≈ RiRo/Rd. 

W szczególności podano zależności pozwalające na 

opis i korektę dynamiki czasowych zmian rezystancji 

takiego imitatora dla dwóch przypadków: 

I)  zastosowania do budowy imitatora dwóch rezystorów 

wysokoomowych Ri, Ro o zbliżonych wartościach Ri = Ro 

= R,  Rd = R / k, RaiCai, = RaoCao = RaCa. (rys.2 + wzór 

(8b)), 

II) zastosowania do budowy imitatora tylko jednego 

rezystora wysokoomowego Ri lub Ro (rys. 3a,b + wzory 

(10) – (11)). 

W obydwu przypadkach (I) i (II) oszacowano błąd δ  

realizacji metod imitacji dużych rezystancji w zależności 

od błędów α, β licznika i mianownika rezystancji ROS(t) 

oraz impedancji ZOS(s) (por. wzory (12a) – (12b) i (13a) – 

(13b)). Błąd ten minimalizuje się do zera w warunkach 

spełnienia relacji:  α = β (rys.4).  Reasumując, należy 

rekomendować jako optymalną strukturę imitatora dużych 

rezystancji wg rysunku 3a z jednym rezystorem 

wysokoomowym Ri, co dodatkowo pozwala na 

poszerzenie zakresu imitowanych rezystancji poprzez  

podwyższenie napięcia zasilania wejścia „Source” 

imitatora. 
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DYNAMICS ANALYSIS OF HIGH RESISTANCE SUBSTITUTER IN T CIRCUIT  
 

The paper presents a dynamics analysis of high resistance substituter that works as a dynamic element in T circuit. The 

high resistance substituter has one input and one output ( see Fig. 1b) and it`s principle of operation basing on “star-delta” 

connection. In introductory section  1 it is shown that the systematic error  δSO  of simplifying equation: RSO ≈ RiRo/Rd.  

(see Eqs. (2) - (3)) can be easily minimalized, e.g. δSO → 0.  

In the sections 2 - 4 the describing function of the substituter (e.g. resistance RSO (s) or impedance ZSO (s)) has certain 

properties that can be used in a correction procedure in two cases: 

(I) use to imitator's building two high impedance resistors Ri, Ro about approximate values Ri = Ro = R,  Rd = R / k,  

RaiCai, = RaoCao = RaCa. (see Fig.2 + Eq.(8b)), 

(II) use to imitator's building only one high impedance resistor Ri or Ro (see Fig. 3a,b + Eqs. (10) – (11)). 

It in both these cases (I) and (II) the high resistance substituter`s realization errors  δ  as a function of numerator α and 

denominator β of resistance ROS(t) / impedance ZOS(s) (see Eqs. (12a) – (12b) and (13a) – (13b), respectively) is presented. 

This terror minimalize δ → 0 at simplifying relation: α = β (see Fig.4).  

Recapitulating, one optimum high resistance substituter`s structure according to Fig. 3a should to recommend.  

This solution with one high impedance resistor Ri extensions the range of imitated resistances ROS across supply of voltage 

rise on the imitator's “Source” input. 

 
Keywords: high resistance substituter, two-terminal RC network, high impedance resistor, high impedance resistor time 

constant. 
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Streszczenie: Czujniki katalityczne są bardzo istotną kategorią 
sensorów zapewniających bezpieczeństwo ludzi i mienia. Stosowa-

ne w wielu gałęziach przemysłu wydobywczego czy chemicznego, 

pozwalają zapobiec eksplozji, informując z wyprzedzeniem o pod-

niesionym stężeniu gazów palnych w atmosferze. Mimo wielu zalet 

czujniki te wykazują pewną wadę charakterystyczną dla wielu 

typów sensorów gazów, jaką jest wrażliwość na parametry fizyczne 

gazu. Poza temperaturą, wilgotnością czy ciśnieniem na sensor 

może także wpływać prędkość przepływu mierzonego gazu. Niniej-

sza praca opisuje konstrukcję stanowiska umożliwiającego badanie 

wpływu prędkości przepływu gazu na sensory. Urządzenie charak-

teryzuje się stosunkowo niewielkimi rozmiarami i niskim kosztem 

budowy. Artykuł prezentuje również wyniki badań przykładowego 

czujnika pelistorowego. 

 
Słowa kluczowe: stężenie gazów, czujniki katalityczne, prędkość 
przepływu, wiatr, błędy czujników. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Jednym z istotnych zagrożeń w wielu dziedzinach 

przemysłu jest niebezpieczeństwo eksplozji wynikające  

z obecności atmosfery wybuchowej. Rafinerie, kopalnie, 

zakłady przetwórstwa chemicznego, a często również obiek-

ty produkujące żywność i leki narażone są na stałe lub okre-

sowe występowanie gazów palnych w powietrzu. Eksplozja 

może nastąpić, gdy dochodzi do koincydencji wystąpienia 

mieszanki gazowej o odpowiednim stężeniu oraz źródła 

zapłonu – iskry bądź wysokiej temperatury [1]. Obok mini-

malizowania ryzyka wystąpienia źródeł zapłonu (urządzenia 

iskrobezpieczne) istotne jest więc monitorowanie składu 

atmosfery, do czego wykorzystuje się czujniki gazów pal-

nych. Jednym z najpopularniejszych typów tych urządzeń są 
sensory katalityczne. W tej konstrukcji na powierzchni pla-

tynowej spirali grzejnej pokrytej katalizatorem dochodzi do 

spalania gazów, co zmienia jej temperaturę, a więc także 

rezystancję, której pomiar pozwala określić ich stężenie [2]. 

Mimo stosowania układu mostkowego, który w dużej mierze 

kompensuje wpływ otoczenia, czujniki te pozostają wrażliwe 

na czynniki zewnętrzne, szczególnie takie, które wpływają 
na parametry termiczne oraz dynamikę gazów [3,4]. Zacho-

dzi w związku z tym potrzeba testowania, selekcji oraz  

poprawy konstrukcji tych czujników w celu zwiększenia ich 

wiarygodności w niesprzyjających warunkach. 

Jednym ze zjawisk wpływających na sensory jest pręd-

kość przepływu gazu wokół wlotu sensora. O ile pomiar 

reakcji urządzenia na przepływ czystego powietrza może być 
stosunkowo prosty w realizacji, to aby dokonać pomiaru 

reakcji na ruch gazu testowego, należy przygotować odpo-

wiednią, umożliwiającą to komorę. Musi ona zapewniać 
laminarny i jednostajny przepływ, szczelność i mieścić wy-

magany osprzęt, a jednocześnie posiadać rozmiary możliwie 

niewielkie, by zminimalizować objętość potrzebnego gazu 

testowego. Ponieważ dostępne na rynku tunele aerodyna-

miczne nie zostały przystosowane do tego typu zastosowań, 
podjęto decyzję o przygotowaniu własnej konstrukcji. 

 

2. KONSTRUKCJA UKŁADU 

 

Schemat blokowy połączenia elementów układu przed-

stawia rysunek 1. Komora testowa w formie tunelu aerody-

namicznego jest skonstruowana z rur kanalizacyjnych poli-

propylenowych o średnicy 110 mm. Wbudowane uszczelki 

zapewniają szczelność komory, a konstrukcja może być 
łatwo modyfikowana. Elementy rewizyjne z odkręcanymi 

pokrywami oraz trójniki pozwalają na łatwe umieszczanie 

oprzyrządowania w komorze (wentylator, czujnik badany, 

czujnik prędkości, króćce do podawania gazu), a także szyb-

ką adaptację poszczególnych odcinków do różnych zastoso-

wań. Aby ułatwić proces sporządzania mieszanki o odpo-

wiednim składzie, oszacowano objętość urządzenia.  

W przypadku prostych elementów została ona wprost obli-

czona z ich wymiarów, a trójniki i kolanka zostały wypeł-

nione wodą, przelaną następnie do naczynia z podziałką. 
Zmierzona w ten sposób pojemność całości to 30 dm

3
. Przy-

kładowo dla uzyskania 40% DGW (dolnej granicy wybu-

chowości) propanu należy więc zmieszać powietrze 

z 200 cm
3
 czystego gazu. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy układu do zadawania prędkości przepły-

wu oraz stężenia mieszanki gazu 
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W celu ułatwienia podawania mieszanki z różnych źró-

deł oraz umożliwienia wykonywania pomiaru referencyjne-

go, gaz jest pobierany króćcami do układu zewnętrznej cyr-

kulacji. W jego skład wchodzi pompa, regulator przepływu, 

czujnik referencyjny oraz zawór do podawania gazu. Umoż-
liwia on podawanie i pomiar stężenia gazu całkowicie unie-

zależniony od prędkości przepływu wewnątrz komory. Moż-
liwe jest także podłączenie pojemnika do odparowywania 

substancji ciekłych, co umożliwia badania z udziałem opa-

rów substancji, np. wyższych węglowodorów. 

 

 
 

Rys. 2. Fotografia układu 

 

Badany sensor jest zasilany z zewnętrznego zasila-

cza laboratoryjnego, co pozwala na testy modeli czujników 

o różnych wymaganiach elektrycznych. Sensor połączony 

jest w układzie półmostka rysunek 3 i podłączony przez 

filtry analogowe do karty pomiarowej, która mierzy napięcia 

na obu elementach oraz natężenia przepływającego przez nie 

prądu, a dane przekazywane są do aplikacji na komputerze 

PC. Aplikacja na podstawie zadanej rezystancji odniesienia 

poszczególnych elementów oraz zmierzonych wielkości 

i danych kalibracyjnych, oblicza rezystancje, temperatury, 

moce elementów oraz stężenie gazu. Pozwala to na pełną 
analizę zachowania sensora. 

 

 
 

Rys. 3. Podłączenie czujnika do układu pomiarowego 

 

2.1. Zastosowane podzespoły 

Gaz testowy osiąga prędkość docelową dzięki wentyla-

torowi DC o mocy 48 W i maksymalnej wydajności 

309 m
3
/h, co w praktyce umożliwia uzyskanie przepływu 

rzędu 10 m/s. Jest to wartość wystarczająca do wykonania 

testów zgodności z normą PN-EN60079-29-1: Atmosfery 

wybuchowe. Część 29-1: Detektory gazu, która wymaga 

badań przy prędkościach 3 oraz 6 m/s [7].  Wentylator zasi-

lany jest z zasilacza laboratoryjnego, co umożliwia płynną 
regulację jego obrotów. Ze względu na niejednostajny pobór 

prądu przez silniki tego typu, dołączony jest do niego układ 

filtrujący. 

 

 

Przepływ wewnątrz komory jest mierzony za pomocą 
termoanemometru AM-4204 firmy Lutron o dokładności 

±5% + 1 cyfra odczytu lub ±1% + 1 cyfra całego zakresu 

[5]. Pomiary parametrów sensora odbywają się z użyciem 

karty National Instruments DAQ USB-6211 BNC o dokład-

ności wejść analogowych 2690 µV [6]. Elementy sensora 

katalitycznego są podłączane zgodnie z rysunkiem 3, gdzie 

R1 i R2 to odpowiednio element aktywny i pasywny. 

 

2.2. Umiejscowienie badanego czujnika 

W konstrukcji stanowiska bardzo istotne było znalezie-

nie odpowiedniego miejsca do umieszczenia badanego czuj-

nika. Jako kryterium przyjęto tutaj rozkład prędkości gazu  

w przekroju poprzecznym tunelu. Przyjmując numerację  
z rysunku 4, wentylator znajdował się w otworze rewizyj-

nym nr 1. Naturalne więc było rozważenie otworów 3 i 4 

jako potencjalne miejsca umieszczenia sensora. W tym celu 

spreparowano odpowiednią pokrywę otworu rewizyjnego, 

umożliwiającą umieszczenie termoanemometru w trzech 

pozycjach w poprzek tunelu — na środku oraz 3.5 cm od 

środka w obie strony. Ruchomy wysięgnik termoanemome-

tru pozwolił także na badanie na różnych głębokościach. 

Ostatecznie pomiary wykonano w 11 punktach przedstawio-

nych na rysunku 5.  

 

 
 

Rys. 4. Rozkład analizowanych otworów rewizyjnych  

w stanowisku 

 

 
 

Rys. 5. Punkty, w których dokonano pomiaru prędkości 

 

W celu zilustrowania rozkładu przepływów w przekro-

ju poprzecznym, do punktów pomiarowych dopasowano 

płaszczyzny przedstawione na rysunku 6. Ponieważ rozrzut 

wartości przepływu w obu otworach był bardzo zbliżony  

(do 1.6 m/s), decyzję podjęto na podstawie kierunku gra-

dientu prędkości. W związku z faktem, że wloty czujników 

były umieszczone poziomo, jako otwór pomiarowy przyjęto 

otwór nr 4. 
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Rys. 6 Rozkład prędkości w otworach nr 3 (a) oraz nr 4 (b) 

 

3. POMIARY 

 
Pomiary przeprowadzono z wykorzystaniem czujnika 

katalitycznego MI-02 firmy Hankook Gaskiki. Pierwsze 

badanie polegało na poddaniu odsłoniętego sensora działaniu 

mieszanki powietrza i propanu o stężeniach 0–40% DGW. 

Zarówno czujnik badany, jak i referencyjny zostały skali-

browane taką samą mieszanką 40% DGW propanu. Badanie 

to miało niewielkie znaczenie praktyczne, ze względu na 

fakt, że czujniki katalityczne bez osłony przeciwwybucho-

wej prawie nie są stosowane, pozwoliło jednak zaobserwo-

wać zjawiska zachodzące w sensorze pod wpływem prze-

pływu medium. Wyniki przedstawia rysunek 7. Z uzyska-

nych wykresów oraz zasady działania sensora można wnio-

skować, że taki kształt przebiegów jest wynikiem działania 

więcej niż jednego zjawiska. W celu identyfikacji zachodzą-
cych procesów, przeanalizowano przebiegi czasowe tempe-

ratury elementów pelistora widoczne na rysunku 8. 

 

 
 

Rys. 7 Wpływ prędkości przepływu gazu na sensor bez osłony 

 

W czystym powietrzu temperatura obu elementów spa-

da, gdyż są skuteczniej chłodzone przez przepływający gaz, 

a na efekt ten bardziej wrażliwy jest element aktywny, co 

powoduje ujemny błąd. Natomiast po podaniu mieszanki  

z propanem pojawia się przyspieszenie dyfuzji i poprawa 

transportu gazu do elementu czułego, przez co wartość  
pomiaru jest zawyżana, ale zjawisko to dominuje jedynie 

 w pewnym zakresie przepływów. Przy ich dalszym wzro-

ście większą rolę zaczyna odgrywać chłodzenie, co widać na 

rysunku 7. 
 

(a) 

(b)

 
 

Rys. 8 Przebiegi temperatury elementów podczas skoku prędkości 

przepływu: (a) powietrza; (b) mieszanki z propanem 

 

Następnie badanie powtórzono, tym razem zamykając 

sensor w odpowiedniej osłonie ze stali nierdzewnej, ze sta-

nowiącym barierę ognioszczelną spiekiem o grubości 5 mm 

osłoniętym odpowiednią konstrukcją. Wyniki przedstawia 

rysunek 9, natomiast osłona widoczna jest na rysunku 10. 

Rezultaty badania dla 6 m/s prezentuje tablica 1 
 

 
 

Rys. 9 Wpływ prędkości przepływu gazu na sensor w osłonie 
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Rys. 10 Zastosowana osłona sensora 

 

Tablica 1. Błędy badanego sensora przy przepływie gazu 6 m/s 

 

 Stężenie 

przy 0 m/s 

[% DGW] 

Stężenie 

przy 6 m/s 

[% DGW] 

Błąd bez-

względny 

[% DGW] 

Błąd 

względny 

[%] 

B
ez o

sło
n
y
 

0 -18 -18 - 

11.3 12.5 1.2 10.6 

19.3 31.3 12 62.2 

29.7 55.5 25.8 86.9 

42.3 85.4 43.1 101.9 

W
 o

sło
n

ie 

0 -0.2 -0.2 - 

11.3 12.7 1.4 12.4 

21.4 23.1 1.7 7.9 

31.3 34.1 2.8 8.9 

42.6 46.6 4 9.4 

 

Norma poniżej 20% DGW wymaga błędu mniejszego 

niż 10% zakresu lub 20% wskazania, przy 20–100% DGW 

odpowiednio 5% i 10%. Badany czujnik spełnia więc jej 

wymagania pod kątem odporności na przepływ gazu. 

 

4. PODSUMOWANIE 

 

W niniejszym artykule przedstawiono system umożli-
wiający badanie czujników gazów pod kątem odporności na 

prędkość przepływu mierzonego medium. Konstrukcja po-

siada względnie niewielkie rozmiary, jest łatwa w modyfika-

cji i stosunkowo tania w konstrukcji, a przy tym spełnia 

swoje zadanie. Ponieważ norma PN-EN60079-29-1 w punk-

cie 5.4.9 dopuszcza wykorzystanie oprzyrządowania nieo-

bejmującego całej obudowy czujnika, zbudowana instalacja 

może służyć nawet do zgodnych z nią testów. Również wy-

magania w kwestii dokładności regulacji przepływu, dzięki 

zastosowaniu odpowiedniego termoanemometru oraz stero-

wanego zasilacza laboratoryjnego do regulacji prędkości 

wentylatora, spełniają wspomnianą normę.  
Wykonano badania na pelistorowym czujniku gazu ilu-

strujące wpływ przepływu gazu na jego działanie. Przykła-

dowe konfiguracje zostały zestawione z wymaganiami nor-

matywnymi. Okazało się, że czujniki katalityczne nie mogą 

być używane bez osłon nie tylko ze względu na przeciwwy-

buchowość, ale także na bardzo dużą wrażliwość na ruchy 

powietrza. Natomiast w połączeniu z badaną osłoną czujnik 

spełnił wymagania dla urządzeń grupy II zdefiniowane w 

normie. Przy doborze osłony należy jednak także pamiętać o 

zwróceniu uwagi na wprowadzony przez nią błąd dynamicz-

ny pomiaru. 

Badania wykazały użyteczność skonstruowanego urzą-
dzenia przy sprawdzaniu wpływu przepływu na czujniki 

gazów. Posiada ono także potencjał jako stanowisko dydak-

tyczne, pozwalając podczas zajęć laboratoryjnych nie tylko 

obserwować błędy czujników gazów, ale także badać ane-

mometry. Aktualnie urządzenie jest stosowane do projekto-

wania oraz testowania zgodności z normą nowych prototy-

pów osłon różniących się kształtem, rodzajem zabezpieczeń 
mechanicznych oraz grubością i porowatością spieków. 

 

5. PODZIĘKOWANIA 

Badania zostały częściowo sfinansowane przez Mini-

sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laboratoria, część 
aparatury i materiały eksploatacyjne zostały zapewnione 

przez firmę Atest-Gaz A. M. Pachole sp. j.  
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INVESTIGATION OF THE EFFECT OF GAS FLOW SPEED ON CATALYTIC SENSORS  
 

Catalytic sensors are a very important category of sensors that ensure the safety of people and property in industry. Used  

in many branches of the mining and chemical industries, they help to prevent explosions by informing about the increased 

concentration of flammable gases in the atmosphere. Despite many advantages, these sensors have a certain disadvantage 

characteristic for many types of gas sensors, which is sensitivity to physical gas parameters. In addition to temperature, hu-

midity or pressure, the sensor can also be affected by the flow rate of the measured gas. This paper describes the construction 

of a test bench which allows testing of the influence of gas flow velocity. The device is characterized by relatively small size 

and low construction cost. The article also presents the results of examinations of an exemplary catalytic sensor. The tests of 

uncovered sensors allows to interpret the physical phenomena accompanying the gas flow and results from sensor with hous-

ing ware referenced to the standard. 

 

Keywords: gas concentration, catalytic sensors, flow velocity, wind, sensor errors. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań 

dotyczących nowatorskiej metody pozyskiwania informacji  

o wybranych parametrach źródeł wahań napięcia z wykorzystaniem 

ulepszonej empirycznej transformaty falkowej. Dla 

przeprowadzonych badań założono, że oddziaływanie źródeł wahań 

napięcia można identyfikować jako modulację amplitudową 

sygnału napięcia. Uwzględniając to założenie, daną wejściową dla 

ulepszonej empirycznej transformaty falkowej była obwiednia 

sygnału napięciowego, wyznaczona z zastosowaniem transformaty 

Hilberta. Poprawność działania metody zweryfikowano w oparciu  

o wykonane symulacje numeryczne dla sygnału deterministycznego 

z wykorzystaniem programu MATLAB.      

 
Słowa kluczowe: EEWT, EWT, transformata Hilberta, wahania 

napięcia.  

 

1. WPROWADZENIE 
 

Jednym z podstawowych rodzajów zakłóceń 

występujących w sieci elektroenergetycznej są wahania 

napięcia, które można zdefiniować jako szybkie zmiany 

wartości skutecznej napięcia. Wahania napięcia mogą 

zaburzać poprawną pracę odbiorników przyłączonych do 

sieci oraz powodować uciążliwe migotanie oświetlenia. 

Skutki wahań napięcia zależą zarówno od parametrów źródeł 

wahań, jak i od parametrów obwodu zasilania. W niniejszej 

pracy podjęto próbę pozyskania informacji o amplitudzie  

i kształcie wahań pochodzących od niezależnie pracujących 

źródeł wahań oraz o częstości zmian stanu tych źródeł. 

Warto zauważyć, że spośród wymienionych parametrów 

jedynie częstość jest parametrem zależnym tylko od źródła.  

W praktyce badanie wahań napięcia najczęściej 

sprowadza się do pomiaru wskaźników Pst i Plt przy pomocy 

flickermetru. Jednakże uzyskane w ten sposób parametry 

migotania oświetlenia krótkotrwałego Pst i długotrwałego Plt 

nie zawierają informacji o pożądanych parametrach źródeł 

wahań w sieci. Innymi rejestrowanymi wielkościami są 

wskaźniki wahań, tj. amplituda wahań δU oraz częstość 

wahań f. Stosując te wskaźniki, możliwe jest z pewną 

dokładnością, oszacowanie wybranych parametrów źródła. 

Jednakże w przypadku wystąpienia kilku niezależnych 

źródeł wahań o podobnej mocy, wyodrębnienie 

wspomnianych parametrów staje się uciążliwe, a czasami 

nawet niemożliwe. Stąd też podjęto próbę pozyskania 

informacji o źródłach wahań napięcia wykorzystując 

bardziej złożony aparat matematyczny. W literaturze znane 

są rozwiązania z wykorzystaniem empirycznego rozkładu na 

mody EMD (ang. Empirical Mode Decomposition) [1] bądź 

empirycznej transformaty falkowej EWT (ang. Empirical 

Wavelet Transform) [2]. W wyniku zastosowania rozkładu 

na mody, poza sygnałami pochodzącymi od źródeł wahań, 

powstają sygnały wynikające z EMD, które to nie mają 

fizycznej interpretacji. Problem ten rozwiązuje zastosowanie 

empirycznej transformaty falkowej, którą można w pewnym 

zakresie identyfikować jako rozkład na mody fizycznie 

interpretowalne. Wynika to z tego, że EWT bazuje  

na widmie sygnału, dobierając odpowiedni zestaw filtrów. 

Sposób doboru filtrów dla tego rozwiązania, które podano  

w pozycji [3], powoduje redundancję danych. Dlatego też, 

zmodyfikowano sposób podziału widma sygnału w wyniku 

czego powstała ulepszona empiryczna transformata falkowa 

EEWT (ang. Enhanced Empirical Wavelet Transform) [4], 

którą to w niniejszej pracy wykorzystano do identyfikacji 

założonych parametrów źródeł wahań.  

 

2. ALGORYTM EEWT 
 

Działanie ulepszonej empirycznej transformaty 

falkowej EEWT przedstawia schemat blokowy na rys. 1. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat działania algorytmu EEWT 
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Jeżeli w schemacie przedstawionym na rys. 1, zastosuje 

się metodę segmentacji opartą na przestrzeni skali zamiast 

metody detekcji ekstremów widma (bloki z kreskowaną 

krawędzią), to EEWT sprowadza się do EWT.  

Do badań wykorzystano implementację algorytmu 

EEWT w programie MATLAB jako toolbox, który został 

udostępniony przez Gillesa [5]. Implementacja uwzględnia 

EWT [3] oraz rozszerzenie do EEWT [4]. 

 

3. IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW 
    ŹRÓDEŁWAHAŃ NAPIĘCIA 

 

Jak przedstawiono we wprowadzeniu, najczęściej 

pomiar wahań sprowadza się do rejestracji wskaźników Pst  

i Plt z wykorzystaniem flickermetru. Zgodnie z normą [6], 

flickermetr to układ o schemacie blokowym przedstawionym 

na rysunku 2. 

 

 
 

Rys. 2. Uproszczony schemat blokowy flickermetru [7] 

 

Sygnał p1(t) rysunek 2 podany na filtr pasmowo-

przepustowy F2, można jednoznacznie identyfikować  

z obwiednią sygnału u(t). A więc do celów analizy wahań 

napięcia wystarczająca jest informacja o obwiedni napięcia 

w sieci elektroenergetycznej. Dlatego  daną wejściową dla 

metody EEWT będzie sygnał p1(t) obwiedni napięcia u(t). 

Jedną z metod pozyskania obwiedni jest zastosowanie 

transformaty Hilberta (HT) danej zależnością (1): 
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Znając powyższą transformatę można wyznaczyć 

moduł sygnału analitycznego (2): 

 

 ( ) ( )2 2
ˆ ˆ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,envu t u t ju t u t u t= + = +   (2) 

 

równoważny obwiedni sygnału napięciowego uenv(t).  

Analizowany deterministyczny sygnał napięciowy, 

przy uwzględnieniu założenia modulacji amplitudy, można 

zapisać zależnością (3): 

 

  [ ]{ }mod( ) 2 sin(2 ) 1 ( ) ,c cu t U f t u tπ= ⋅ ⋅ ⋅ +   (3) 

gdzie: umod(t) jest przebiegiem modulującym, który można 

identyfikować z oddziaływaniem źródeł wahań, fc = 50 Hz, 

Uc = 230 V. Dla tak opisanego problemu, rozważono trzy 

przypadki, które w dalszej części oznaczono jako P1, P2, P3. 

P1) Sygnał modulujący opisany jest zależnością (4): 

 

  ( )mod 1 mod1 mod 2( ) ( ) ( ) ,Pu t u t u t= +   (4) 

gdzie umod1(t) dane jest równaniem (5), a umod2(t) dane jest 

równaniem (6): 

 

  mod1 1( ) 0,01sin(2 ),mu t f tπ= ⋅ ⋅   (5) 

 

  mod 2 2( ) 0,03sin(2 ),mu t f tπ= ⋅ ⋅   (6) 

 

gdzie: fm1 = 5 Hz, fm2 = 10 Hz. 

Powyższy przypadek można identyfikować z dwoma 

niezależnie pracującymi źródłami wahań. Sinusoidalne 

wahania napięcia występują sporadycznie. Jednakże  

ze względów dydaktycznych zostały one uwzględnione  

na potrzeby artykułu, w celu zobrazowania istoty działania 

metody EEWT.  

P2) Sygnał modulujący opisany jest zależnością (7): 

 

  ( )mod 2 mod 1 mod3( ) ( ) ( ) ,P Pu t u t u t= +   (7) 

 

gdzie umod3(t) dane jest równaniem (8): 

 

  ( )mod3 3( ) 0,02 sgn sin(2 ) ,mu t f tπ= ⋅ ⋅ ⋅   (8) 

 

gdzie: fm3 = 15 Hz. 

Przebieg modulujący opisany równaniem (8) można 

identyfikować z typowym źródłem wahania, którego 

oddziaływanie powoduje skokową zmianę wartości 

skutecznej napięcia. 

P3) Sygnał modulujący opisany jest zależnością (9): 

 

 ( )mod 3 mod 2( ) ( ) ( ) ,P P noiseu t u t u t= +   (9) 

 

gdzie unoise(t) jest zasymulowanym sygnałem zakłócającym 

w postaci szumu białego, którego amplituda jest mniejsza 

niż 0,01 V. Szum biały został uwzględniony z uwagi na 

ekspansję inteligentnych sieci (Smart Grid) i inteligentnego 

systemu pomiarowego (Smart Metering), która przyczyniła 

się do wzrostu udziału tego szumu w mierzonym napięciu 

[8,9].  

Amplitudy i częstotliwości sygnałów modulujących  

w poszczególnych przypadkach wybrano arbitralnie. 

Dla każdego przypadku wykonano obliczenia zgodnie  

z zależnością (3). Następnie pozyskano obwiednie sygnałów 

napięciowych zgodnie z zależnością (2), w której sygnał 

analityczny wyznaczono z wykorzystaniem dyskretnej 

transformaty Hilberta [10] dostępnej jako funkcja Hilbert  

w MATLAB. Wykorzystana metoda bazuje na szybkiej 

transformacie Fouriera FFT i jej odwrotności IFFT. Ponadto 

metoda ta zakłada, że jej sygnał wejściowy jest blokiem  

o skończonej liczbie danych, co w przeprowadzonych 

symulacjach zostało spełnione. W kolejnym kroku sygnał 

obwiedni został unormowany i usunięta została składowa 

stała, dzięki czemu uzyskano  pożądane sygnały będące 

danymi wejściowymi metody EEWT.   

Na rysunku 3 przedstawiono zamodelowany sygnał 

napięcia i pozyskaną obwiednię dla przypadku P3, z kolei  

na rys. 4 przedstawiono sygnał wejściowy EEWT dla tego 

przypadku oraz odpowiadający mu sygnał modulujący 

umodP3(t). 

Jeżeli uwzględnimy zniekształcenie obwiedni jakie 

uzyskujemy z zastosowania zależności (2), to już dla 

przypadku P1 metoda EMD generuje 5 sygnałów 

składowych, z czego tylko jeden z nich jest zgodny  

z sygnałem pochodzącym od źródła umod2(t). Z kolei suma 
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kilku pozostałych składowych współtworzy sygnał umod1(t). 

Brak kontroli nad ilością sygnałów składowych oraz brak 

interpretowalności poszczególnych składowych powoduje, 

że metoda EMD staje się mało użyteczna. Wynik działania 

EMD dla przypadku P1 przedstawiono rysunku 5.  

 

 
 

Rys. 3. Przebieg czasowy zamodelowanego napięcia u(t) i jego 

obwiedni dla przypadku P3  

 

 
 

Rys. 4. Przebieg czasowy sygnału modulującego umodP3(t) i sygnału 

wejściowego EEWT wyznaczonego z zastosowaniem HT, gdzie 

d(t) jest głębokością modulacji   

 

 
 

Rys. 5. Wynik działania algorytmu EMD dla przypadku P1, gdzie 

d(t) jest głębokością modulacji  

 

Uwzględniając powyższe zachowanie algorytmu EMD 

uzasadnione jest poszukiwanie innego narzędzia, które 

umożliwiłby kontrolę nad poszczególnymi sygnałami 

składowymi. Możliwym rozwiązaniem tego problemu jest 

zastosowanie EEWT. Wynik działania dekompozycji na 

sygnały składowe EEWT przedstawiono odpowiednio dla 

przypadku P1 na rysunku 6, P2 na rysunku 7, 

 P3 na rysunku 8.  

 
 

Rys. 6. Wynik dekompozycji EEWT sygnału umodP1(t) dla 

przypadku P1, gdzie: a) przebieg czasowy sygnału wynikowego 

EEWT Mod1EEWT(t) oraz sygnału umod1(t); b) przebieg czasowy 

sygnału wynikowego EEWT Mod2EEWT(t) oraz sygnału umod2(t);  

d(t) głębokość modulacji  

 

 
 

Rys. 7. Wynik dekompozycji EEWT sygnału umodP2(t) dla 

przypadku P2, gdzie: a) przebieg czasowy sygnału wynikowego 

EEWT Mod1EEWT(t) oraz sygnału umod1(t);  b) przebieg czasowy 

sygnału wynikowego EEWT Mod2EEWT(t) oraz sygnału umod2(t);   

c) przebieg czasowy sygnału wynikowego EEWT Mod3EEWT(t) 

oraz sygnału umod3(t); d(t) głębokość modulacji  

 

 
 

Rys. 8. Wynik dekompozycji EEWT sygnału umodP3(t) dla 

przypadku P3, gdzie: a) przebieg czasowy sygnału wynikowego 

EEWT Mod1EEWT(t) oraz sygnału umod1(t);  b) przebieg czasowy 

sygnału wynikowego EEWT Mod2EEWT(t) oraz sygnału umod2(t);  

c) przebieg czasowy sygnału wynikowego EEWT Mod3EEWT(t) 

oraz sygnału umod3(t); d(t) głębokość modulacji 
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Dla każdego rozważanego przypadku algorytm EEWT 

umożliwił zdekomponowanie sygnału wejściowego  

na sygnały pochodzące bezpośrednio od hipotetycznych, 

niezależnie pracujących,  źródeł powodujących wahania 

napięcia (sygnały otrzymane w wyniku dekompozycji 

pokrywają się ze składowymi sygnału modulującego  

rys. 6-9). Dzięki temu, istnieje możliwość pozyskanie 

informacji o głębokości modulacji napięcia oraz częstości 

pracy poszczególnych źródeł wahań. Użycie EEWT 

zapewnia lepsze odwzorowanie sygnałów składowych niż 

EMD, gdyż nie jest wrażliwa na zniekształcenia wynikające 

z zastosowania HT. Wrażliwość EMD na zniekształcenia 

wynika z analizy sygnału w dziedzinie czasu. EEWT bazuje 

na widmie sygnału, którego zniekształcenie przez HT jest 

widoczne dla składowych o większej częstotliwości. 

Przedmiotem badań są składowe niskoczęstotliwościowe, 

stąd też wpływ zniekształcenia obwiedni HT na działanie 

EEWT jest pomijalnie mały. Ponadto EEWT umożliwia  

w pewnym zakresie odtworzenie kształtu wahań napięcia 

związanego z cyklem pracy źródła wahań. Dodatkowo 

metoda ta, umożliwia dekompozycję sygnału na 

poszczególne składowych nawet w przypadku wystąpienia 

zakłóceń co widać na rysunku 8.  

 

4. PODSUMOWANIE 
 

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki wstępnych 

badań dotyczących pozyskiwania informacji o parametrach 

kilku niezależnie pracujących źródeł wahań napięcia,  

tj. częstość pracy (cecha źródła wahań), bądź głębokość 

modulacji i kształt wahań napięcia (cecha źródła wahań oraz 

obwodu zasilającego). Do realizacji tego celu 

zaproponowano użycie nowej metody dekompozycji EEWT 

oraz porównano jej działanie z obecnie wykorzystywaną  

w literaturze metodą dekompozycji EMD.  

 Przedstawiono wynik działania metody dekompozycji 

sygnału EMD, która dla celów pozyskania wybranych 

parametrów poszczególnych źródeł wahań napięcia jest mało 

użyteczna. Wynika to z faktu, że nie można narzucić w tej 

metodzie stopnia dekompozycji, co przekłada się na 

powstanie sygnałów składowych, których nie można 

skojarzyć z oddziaływaniem źródeł wahań napięcia. Dlatego 

też, bez znajomości wymuszenia nie da się wybrać sygnałów 

użytecznych ze zbioru sygnałów, pozyskanych z procesu 

dekompozycji EMD. W dalszej części badań przedstawiono 

metodę EEWT opartą na widmie obwiedni napięcia w sieci 

elektroenergetycznej. Metoda ta dla każdego  

z rozpatrywanych przypadków, umożliwiła rozkład sygnału 

modulującego na poszczególne składowe. Ponadto pokazano 

na podstawie P2, że w pewnym zakresie EEWT umożliwia 

pozyskanie informacji o kształcie składowego sygnału 

modulującego w przeciwieństwie do metody EMD. Na 

podstawie przypadku P3 pokazano, że metoda EEWT jest  

w pewnym zakresie odporna na zakłócenia w postaci szumu 

białego. Zasymulowane zakłócenia można również 

interpretować jako sumę oddziaływań wywołanych przez 

źródła wahań napięcia o małej mocy, czyli przez tzw. 

„drobnych odbiorców energii elektrycznej”. Jednakże, 

pozyskanie sygnału wejściowego dla EEWT wymaga 

zastosowania transformacji Hilberta do rejestracji obwiedni 

napięcia co stwarza konieczność modyfikacji obecnych na 

rynku analizatorów jakości energii elektrycznej. Dlatego  

w dalszych pracach badawczych zaplanowano 

zaimplementowanie algorytmu EEWT w przenośnym 

urządzeniu pomiarowo-rejestrującym z wykorzystaniem 

praktycznej implementacji HT jako filtr FIR Hilberta [11].  
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APPLICATION OF AN ENHANCED EMPIRICAL WAVELET TRANSFORM TO 
DETERMINE SELECTED PARAMETERS OF SOURCES OF VOLTAGE FLUCTUATIONS 

 

The article presents the results of preliminary research on an innovative method of analysis of voltage fluctuation 

sources with the use of an enhanced empirical wavelet transform. For the tests, it was assumed that the influence of voltage 

fluctuation sources can be identified as the amplitude modulation of the voltage signal. Given this assumption, the input data 

for the enhanced empirical wavelet transform was a voltage signal envelope derived from the use of the Hilbert transform. 

The correctness of the method was verified on the basis of performed simulation tests for a deterministic signal using the 

MATLAB program. 

 

Keywords: EEWT, EWT, Hilbert transform, voltage fluctuation. 
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Streszczenie: Artykuł zawiera opis rozwiązania zagadnienia 

odczytu kamerą wielkości mierzonych przez przyrząd pomiarowy  

z wyświetlaczem cyfrowym, pozbawiony komunikacji  

z komputerem. Przedstawiono układ ustalania pozycji kamery 

względem przyrządu, sposób definiowania obszaru obrazu 

zawierającego sekcje wyświetlacza oraz metodę jego przetwarzania 

w oparciu o sztuczną sieć neuronową typu Hebba. 

 
Słowa kluczowe: wyświetlacz cyfrowy.sieć neuronowa typu 

Hebba.reguła Oja.rozpoznawanie wskazań. 

 

1. WSTĘP 
 

W praktyce metrologicznej występują pomiary  

z użyciem przyrządów, które nie wykonają zapisu 

mierzonych wartości we współpracy z komputerem. 

Wówczas źródłem informacji o wielkości zmierzonej jest 

obraz cyfrowego wyświetlacza przyrządu pomiarowego, 

który powinien być odczytany i zinterpretowany.  

W pomiarach długotrwałych łatwo o pomyłkę. Układ 

pomiarowy wyposażony w kamerę współpracującą  

z programem do odczytu wskazań cyfrowego wyświetlacza 

przyrządu pomiarowego, eliminuje pomyłki odczytów  

i uciążliwości tworzenia ich rejestru. Stanowisko pomiarowe 

powinno umożliwiać wygodne pozycjonowanie kamery 

względem przyrządu pomiarowego, precyzyjny mechanizm 

lokalizacji sekcji wyświetlacza na jego obrazie oraz pewną 

tolerancję metody interpretacji obrazu na zmieniające się 

warunki oświetlenia z zachowaniem poprawności odczytu 

wskazań przyrządu. Uzyskany w wyniku normalizacji obraz 

sekcji wyświetlacza przetwarzany jest przez sztuczną sieć 

neuronową typu Hebba, dając w wyniku wartości pomiarów, 

które mogą być rejestrowane w postaci elektronicznej. 

 

2. UKŁAD ODCZYTU WSKAZAŃ 
 

Układ odczytu wskazań składa się z przyrządu 

pomiarowego, wyposażonego w wyświetlacz cyfrowy typu 

LED, LCD lub OLED, kamery internetowej, komputera  

z programem. Wyświetlacz prezentuje znaki w sekcjach  

o jednakowych rozmiarach, rozmieszczonych w jednej 

poziomej linii. Program we współpracy z kamerą odczytuje 

wskazania wyświetlacza. Konstrukcja układu rysunek 1 

umożliwia ustawienie kamery względem przyrządu  

w płaszczyznach poziomej i pionowej. 

 

 

Rys. 1 Konstrukcja układu odczytu wskazań 

 

Obszar graficzny, podlegający przetwarzaniu, 

oznaczony jest na ekranie przyległymi prostokątami  

o identycznych rozmiarach. Przy prawidłowej lokalizacji 

obrazu wyświetlacza, każdy prostokąt opisuje jedną jego 

sekcję (rys. 2). Interfejs programu umożliwia dopasowanie 

pozycji i rozmiarów prostokątów do sekcji wyświetlacza. 

Obraz wyświetlacza może też być przemieszczany 

względem ustalonej pozycji prostokątów. 

 

 
 

Rys. 2 Lokalizacja obrazu wyświetlacza 

 

Zastosowana metoda wyodrębniania obrazu sekcji 

wyświetlacza w ustalonej jego pozycji względem kamery, 
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eliminuje potrzebę lokalizacji i redukuje czas normalizacji 

obrazu oraz poprawia skuteczność rozpoznawania, gdy 

zachowane są stabilne warunki oświetlenia układu. 

 
3. METODA ROZPOZNAWANIA ZNAKÓW 
    WYSWIETLACZA 

 

Do rozpoznawania znaków wyświetlacza zastosowano 

sztuczną sieć neuronową typu Hebba jako alternatywę dla 

wykorzystania analizy składowych głównych (PCA) 

stosowaną w zagadnieniach klasyfikacji. Sieć zbudowana 

jest z tzw. neuronów – liniowych przetworników wektora 

sygnałów wejściowych � = ���, … , ��	 o liczbie 

składowych M równej liczbie sygnałów wejściowych sieci. 

Neuron z udziałem wag synaptycznych 
 = ���, … , ��	, 
wytwarza sygnał wyjściowy y: 

� =  �� ∗ 	��.																											�1��
���  

Wartości wag synaptycznych neuronu uzyskiwane są 

iteracyjnie w procesie tzw. uczenia, opracowanym przez 

Erkki Oja [2.]. Początkowo wartości wag synaptycznych 

neuronu ��� są losowe, gdzie i = 1, …, M. Podczas uczenia 

w każdej iteracji � = 1,… , �, gdzie N to liczba iteracji, 

przyrost i-tej wagi ∆���  zależy od i-tego sygnału 

wejściowego �� i wyjściowego neuronu z poprzedniego 

kroku ���� oraz współczynnika szybkości uczenia � ∈�0,1 > ∆� � = � ∗ ��−1 ∗ "� − ��−1 ∗ � ��−1�# ,														�2� � � = ����−1� + ∆� �.															�3� 
Reguła uczenia Oja, przy dostatecznie dużej liczbie 

iteracji prowadzi do stabilizowania się wartości wag 

synaptycznych neuronu do normy '|�|') = 1 

'|�|') = *��)
�

��� . 																								�4� 

Obraz sekcji wyświetlacza odczytany kamerą podlega 

normalizacji składającej się z następujących kroków:  

• zamiana obrazu na odcienie szarości, 

• zamiana obrazu w odcieniach szarości na czarno biały, 

• przesunięcia środka ciężkości figury stanowiącej znak  

w kolorze czarnym do środka ciężkości prostokąta 

opisującego obraz.  

Wektor sygnałów wejściowych sieci reprezentujących 

obraz po normalizacji jednej sekcji wyświetlacza �1 =��1�, … �1�	 zawiera składowe w liczbie M = a * b, gdzie 

a - szerokość, b - wysokość w liczbie pikseli obrazu. 

Składowe wektora wejściowego sieci �1 = ��1�, … �1�	 
są wartościami uzyskanymi z odczytu wierszami kolejno od 

pierwszego do ostatniego pikseli  znormalizowanego obrazu. 

Przyjęto, że składowa �1� gdzie  = 1, … , , przyjmuje 

wartość -1 dla białego lub 1 dla czarnego koloru piksela. 

Wynik normalizacji przedstawia rysunek 3. 

 
 

Rys. 3 Wynik normalizacji sekcji wyświetlacza 

 

Wektor sygnałów wejściowych sieci �1 i wektory wag �� = ����, … ���	, …, �- = ��-�, … �-�		, gdzie L  

to liczba neuronów, uczestniczą w powstaniu wektora 

sygnałów wyjściowych sieci . = ���, … �-	: �� = �� ∗ �1.																																																														�5� �) = �)��1 − �� ∗	���.																																											�6� …  �1 = �12�1 − �1 ∗	�1 …	−�1−1 ∗ �1−13.				�7� 

Uczenie sieci neuronowej typu Hebba jest procesem 

wyznaczania wag synaptycznych neuronów w celu 

uzyskania powtarzalnego wektora sygnałów wyjściowych 

dla sygnałów wejściowych, identyfikowanych z określonym 

przypadkiem klasyfikacji. Obliczania wag �1, …, �1	przebiegają iteracyjnie, gdzie sygnały wejściowe sieci, 

reprezentujące wszystkie kategorie klasyfikacji zwane 

epoką, pobudzają przetwarzanie sieci powiązane  

z modyfikacją wag synaptycznych zgodnie z regułą Oja. 

Uczenie sieci na ogół wymaga znacznej liczby epok. Ma to 

związek z charakterem klasyfikacji i założonym 

współczynnikiem	� szybkości uczenia. Wynikiem uczenia 

sieci jest ustalony, co do wartości zbiór wektorów wag 

synaptycznych jej neuronów oraz zbiór wektorów sygnałów 

wyjściowych sieci, powiązany z sygnałami wejściowymi 

reprezentującymi poszczególne przypadki podlegające 

rozpoznaniu. 

 

4. ROZPOZNANIE OBRAZU 
 

Nieznany sygnał wejściowy sieci reprezentujący obraz jednej	sekcji	wyświetlacza po normalizacji i utworzeniu 

wektora �� = ��D�, … �D�	,	wywołuje odpowiedź 

nauczonej sieci w postaci wektora .� = ��D�, … �D-	, który 

jest porównywany z wektorami odpowiedzi sieci 

występującymi dla przykładów uczących:
 .EF =��GF�, … �GF-	, gdzie k = 1,…, LP, a LP to liczba 

przykładów uczących. Przyjmując, że wektor .EF 	jest 

odpowiedzią na sygnał wejściowy sieci �F i jednocześnie .EF 	jest najbardziej podobny do wektora YN, wówczas XN 

jest sygnałem wejściowym sieci, który sieć rozpoznaje 

jako �F. 

Funkcja podobieństwa wektorów odpowiedzi .EF dla k 

= 1, …, LP i YN może mieć postać: 

H��� = 1I∑ ��G��-��� − �D��) ; 	� = 1, … , 1L.											�8� 
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Sygnał XN rozpoznany jest jako �F, gdy: 

 H�N� = max2H���3 ; 	� = 1, … , 1L.																								�9�  

  

 

Interpretacja obrazu do postaci wartości liczbowej jest 

wynikiem złożenia znaków rozpoznanych w poszczególnych 

sekcjach wyświetlacza. 

Przeprowadzone eksperymenty prowadzą do wniosku, 

że skuteczność odczytu wskazań wyświetlacza w istotny 

sposób zależą od wyboru liczby neuronów i epok w procesie 

uczenia, a także przyjętego rozmiaru obrazu sekcji oraz 

zachowania stabilnych, podobnych podczas treningu  

i eksploatacji sieci, natężenia oraz kąta padania światła. 

Skuteczność ta rosła wraz ze zwiększaniem rozmiarów 

obrazu sekcji wyświetlacza przy rosnącej z zachowaniem 

poprawności odczytu, tolerancji na zmianę warunków 

oświetlenia. W jednym z eksperymentów wykorzystano sieć 

zawierającą 14 neuronów, na której przeprowadzono  

w 5000-ach epok proces uczenia 14 znaków 

„0123456789 +,” o rozmiarze 18 x 30 = 540 pikseli. Przy 

względnie stałych warunkach oświetlenia odczyty wskazań 

wyświetlacza nie zawierały błędów.
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RECOGNITION OF DIGITAL DISPLAY STATEMENT OF A MEASURING  
DEVICE WITH THE USE OF NEURAL NETWORK HEBBA TYPE 

 

In metrological practice, there are measurements using instruments that do not record the measured values  

in cooperation with the computer. Then, the source of information about the measured quantity is the image of the digital 

display of the measuring instrument, which should be read and interpreted. It's easy to make a mistake in long-term 

measurements. The measuring system equipped with a camera cooperating with the program for reading the digital display  

of the measuring device, eliminates mistakes in readings and the inconvenience of creating their register. Measuring station 

should enable comfortable positioning of the camera relative to the measuring instrument, precise mechanism of locating the 

display section on its image and a certain tolerance of the method of interpreting the image to changing lighting conditions 

while maintaining the correct reading of the instrument's readings. The picture of the display section obtained as a result  

of normalization is processed by the artificial Hebba type neural network, resulting in measurement values that can be 

recorded in electronic form. 

 

Keywords: digital display.type Hebba neural network. Oja rule recognition of indications. 
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Streszczenie: Metoda proszkowa Kurtza służąca do pomiarów 

parametrów nieliniowooptycznych wymaga uwzględniania 

nierównomiernego rozkładu natężenia światła rozproszonego przez 

badaną próbkę. Rozwiązanie tego problemu zaproponowane przez 

twórców tej metody polegało na rejestracji całego światła drugiej 

harmonicznej emitowanego przez badaną próbkę za pomocą komór 

odbiciowych. Przygotowanie odpowiedniej aparatury dla tego celu 

stanowi problem techniczny. Proponowana modyfikacja zakłada, że 

pomiar obu składowych harmonicznych światła będzie odbywał się 
w tym samym punkcie przestrzeni, przez co stosunek 

zarejestrowanych składowych harmonicznych pozostanie stały. 

W artykule opisano model i pomiary rozkładu natężenia obu 

harmonicznych światła wokół próbki. Badania te mają szczególne 

znaczenie w kwestii określenia odtwarzalności pomiarów 

wykonanych zmodyfikowaną metodą. 
 

Słowa kluczowe: optyka nieliniowa, wyższe harmoniczne światła, 

lasery nanosekundowe. 

 

1. METODA PROSZKOWA KURTZA 
 

Metoda proszkowa badań materiałów 

nieliniowooptycznych, opracowana przez Kurtza i Perry'ego 

umożliwia pomiar próbek w postaci proszkowej. Jest to 

ważna zaleta, gdyż nie zawsze jest możliwość otrzymania 

odpowiedniej wielkości kryształu do celów pomiarowych 

wykonywanych innymi metodami. Metoda proszkowa 

umożliwia określenie niektórych współczynników 

nieliniowooptycznych próbki oraz właściwości dopasowania 

fazowego [1]. Wadą tej metody jest mała dokładność. 
Przytaczana przez literaturę niepewność pomiaru tą metodą 
wynosi 25% [2]. Mimo to jest to przydatna metoda do 

szybkich badań przesiewowych nowo otrzymywanych 

próbek.  

Pomiary wykonywane za pomocą metody proszkowej 

przeprowadza się dla dwóch próbek: badanej i referencyjnej 

umieszczonych w dwóch torach optycznych. Obie próbki są 
oświetlone tym samym źródłem światła laserowego. 

Pomiaru natężenia wygenerowanej drugiej harmonicznej obu 

próbek dokonuje się za pomocą fotopowielaczy 

wyposażonych w filtry odcinające składową podstawową 
światła laser [1]. Metoda proszkowa Kurtza przyjmuje 

założenia: 

− cząsteczki proszku są zanurzone w cieczy lub 

polimerze o dopasowanym indeksie (warunek ten nie 

musi być spełniony, jeżeli dokonywany jest pomiar 

całej ilości wygenerowanej drugiej harmonicznej  

w badanej próbce - nie jest wtedy też konieczne 

uwzględnienie niejednorodnego rozkładu 

wygenerowanej drugiej harmonicznej wokół próbki), 

− cząsteczki proszku są monokrystaliczne, zbliżonej 

wielkości, ułożone losowo bez pustych przestrzeni, 

− analiza nieskończonej fali płaskiej dla próbki jest 

odpowiednio uśredniona [1]. Ze względu na 

skomplikowaną aparaturę wymaganą przez metodę 
proszkową proponuje się jej uproszczenie. Modyfikacja 

opiera się o założenie, że rozkład natężenia składowych 

podstawowej (rozproszonego światła laserowego)  

i drugiej harmonicznej (wygenerowanej przez próbkę) 
wokół badanej próbki proszkowej jest identyczny. Stąd 

wniosek, że stosunek obu składowych harmonicznych 

w jednym punkcie przestrzeni wokół próbki będzie taki 

sam. Wykorzystując to założenie oraz stanowisko 

pomiarowe opisane w punkcie 3.1 możliwe jest 

uproszczenie metody proszkowej. Badania opisane  

w niniejszym artykule mają na celu zbadanie rozkładu 

natężenia składowych harmonicznych światła wokół 

badanej próbki i ich zgodność z przyjętym modelem. 

 
2. ROZPRASZANIE ŚWIATŁA PRZEZ PRÓBKI 
    PROSZKOWE 

 

Badana próbka jest sproszkowanym kryształem 

nieliniowooptycznym umieszczonym między dwoma 

szklanymi płytkami. Światło laserowe padające na próbkę 
proszkową ulega odbiciu i rozproszeniu na jej 

nierównomiernej powierzchni. Przyjmuje się, że 

mikrokryształy proszku są poukładane w sposób losowy 

i rozproszenie światła na powierzchni jest równomierne we 

wszystkich kierunkach, podobnie jak w idealnym dyfuzorze. 

W takim przypadku posłużono się modelem płaskiego źródła 

światła. Natężenie światła w takim modelu maleje 

z kwadratem odległości, a rozkład kątowy natężenia 

oświetlenia określa prawo Lamberta, gdzie obserwowane 

natężenie oświetlenia źródła płaskiego będzie 

proporcjonalne do cosinusa kąta obserwacji [3]. Prawo 

Lamberta dotyczy również odbicia światła na idealnym 

dyfuzorze (rozpraszanie lambertowskie). Cechą 
charakterystyczną rozpraszania lambertowskiego jest to, że 

rozkład natężenia światła odbitego nie zależy od kąta 

padania światła na powierzchnię dyfuzora, a jedynie od kąta 

obserwacji [4].  

Wynikowe obserwowane natężenie światła odbitego od 

próbki proszkowej będzie proporcjonalne do iloczynu 
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cosinusów kąta obserwacji α oraz kąta padania światła lasera 

β, co opisuje wzór (1). 

 

 
βα cos cos

1
20 ⋅=

r
EE  (1) 

 

gdzie: E – obserwowane natężenie oświetlenia, E0 – 

natężenie oświetlenia przy powierzchni próbki, r – 

odległość od próbki, α – kąt obserwacji próbki, β – kąt 
oświetlenia próbki. 

 

Powyższy model nie uwzględnia światła wiązki 

laserowej odbitej od powierzchni szklanej obudowy próbki, 

które obserwator może zarejestrować jako fałszywy sygnał 

pomiarowy. Dla próbek proszkowych umieszczonych 

między szklanymi płytkami należałoby również uwzględnić 
współczynniki odbicia Fresnela takiej płytki [5]. 

 

3. POMIARY ROZKŁADU NATĘŻENIA ŚWIATŁA 
    LASEROWEGO ROZPROSZONEGO PRZEZ 
    PRÓBKĘ 

 
3.1. Stanowisko pomiarowe 

Stanowisko pomiarowe wykorzystane w niżej 

przytoczonych badaniach zostało opisane w publikacji [6], 

jego schemat blokowy przedstawiono na rysunku 1. Pomiar 

amplitudy impulsu składowej podstawowej (oznaczanej 

akronimem "FUN") i drugiej harmonicznej (oznaczanej 

akronimem "SHG") światła dokonywany jest po odbiciu 

światła lasera impulsowego od mierzonej próbki. Odbite od 

próbki światło lasera o częstotliwości ω i wygenerowana 

przez próbkę druga harmoniczna o częstotliwości 2ω trafia 

do detektora, wewnątrz którego jest rozdzielane na dwa 

niezależne tory pomiarowe za pomocą rozdzielacza wiązki 

(ang. Beam Splitter). W każdym z torów pomiarowych 

dokonywana jest filtracja i pomiar obu składowych 

harmonicznych światła lasera. 

 

 
 

Rys. 1. Schemat blokowy stanowiska pomiarowego użytego  

w badaniach [4] 

 

Zespół rozdzielacza wiązki, fotodetektorów i filtrów 

został zintegrowany w jeden instrument pomiarowy  ̶  tzw. 

detektor zespolony. Scalenie części aparatury pomiarowej 

stanowiska w jeden detektor ułatwiło badania rozkładu 

natężenia laserowego światła rozproszonego 

i wygenerowanego przez próbkę.  
W pomiarach wykorzystano laser impulsowy ̶ 

nanosekundowego Nd: YAG produkcji Quanta-Ray INDI. 

Laser generuje impulsy świetlne o czasie trwania 

2,5  ̶  7 ns, energii do 500 mJ i długości fali 1064 nm. 

Filtracja podstawowej harmonicznej światła laserowego 

odbywa się za pomocą filtru interferencyjnego 1064 nm 

FL1064-3, a pomiar amplitudy i kształtu impulsu 

podstawowej harmonicznej dokonywany jest za pomocą 
fotodetektora THORLABS DET10A/M. Wyemitowana 

przez próbkę druga harmoniczna światła lasera zostaje 

odfiltrowana za pomocą filtru interferencyjnego 532 nm 

FL532-3 i zarejestrowana przez fotopowielacz Hamamatsu 

H9305-05. Kształt i amplitudę impulsów obu składowych 

rejestruje się za pomocą oscyloskopu Tektronix MSO3054. 

Próbką użytą w badaniach jest sproszkowany kryształ borku 

bizmutu (BiB3O6) umieszczony między dwiema szklanymi 

płytkami. 
 

3.2. Charakterystyka odległościowa detektora (r) 
Badania te miały na celu sprawdzenie zależności 

zarejestrowanego poziomu sygnału składowych FUN i SHG 

od odległości detektora zespolonego od badanej próbki 

i polegały na wyznaczeniu charakterystyki zmian amplitudy 

zarejestrowanych impulsów składowych harmonicznych 

w funkcji odległości detektora zespolonego od próbki. 

W trakcie pomiarów dokonywano zmiany położenia 

detektora względem badanej próbki z zachowaniem stałego 

kąta (60°) między detektorem zespolonym, a próbką 
oświetlaną prostopadle przez laser. 

Na rysunku 2 przedstawiono zarejestrowaną 
charakterystykę zmian składowych FUN (górny wykres) 

i SHG (dolny wykres) w funkcji odległości fotodetektora od 

próbki. W przypadku składowej podstawowej 

zarejestrowano wyraźną korelację między zarejestrowanymi, 

a spodziewanymi wartościami, określonymi na podstawie 

modelu rozpraszania światła przez próbkę. 
Takiej korelacji nie widać w przypadku charakterystyki 

składowej drugiej harmonicznej. 

 

 

 
 

Rys. 2. Charakterystyka zmian składowych FUN (górny wykres)  

i SHG (dolny wykres) w funkcji odległości detektora od próbki 

 
Wyniki pomiarów w tym przypadku wykazują trend 

zmian bliski liniowemu. Ze względu na takie wyniki 

eksperyment powtórzono w innych warunkach z użyciem 

innych energii i próbek w celu wyeliminowania 

potencjalnego błędu techniki pomiaru. Inne wykonane 

pomiary wykazywały podobne wyniki w których nie można 

było wykazać zależności kwadratowej między odległością, 
a poziomem zarejestrowanej drugiej harmonicznej. 

Dokonano również pomiarów tej charakterystyki z użyciem 
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lasera o długości fali 532 nm aby wykluczyć wpływ zjawisk 

związanych z generacją drugiej harmonicznej światła 

w próbce. Wyniki były podobne do otrzymanych wcześniej. 

Poprawną charakterystyką otrzymano stosując jako źródło 

drugiej harmonicznej diodę LED o emitowanej długości fali 

532 nm, której światło rozproszono za pomocą dyfuzora. 

Nasuwa to wniosek o nieliniowej zależności rejestracji 

światła spójnego światła lasera przez fotopowielacz. Ten 

problem wymaga dalszych badań w celu jego wyjaśnienia 

i poprawy układu pomiarowego, co jest przedmiotem 

dalszych badań. 
 

3.3. Charakterystyka kątowa detektora (α) 
Badania te miały na celu sprawdzenie zależności 

zarejestrowanego poziomu sygnału składowych FUN i SHG 

od kąta ustawienia detektora zespolonego względem badanej 

próbki i polegały na wyznaczeniu charakterystyki zmian 

amplitudy zarejestrowanych impulsów składowych 

harmonicznych w funkcji kąta obserwacji próbki przez 

detektor. 

W trakcie pomiarów dokonywano zmiany kąta 

położenia detektora względem badanej próbki 

z zachowaniem stałej odległości (0,2 m) między detektorem 

zespolonym, a próbką oświetlaną prostopadle przez laser. 

Na rysunku 3 przedstawiono zarejestrowaną 
charakterystykę zmian składowych FUN (górny wykres) 

i SHG (dolny wykres) w funkcji kąta położenia detektora 

względem próbki. Punkty pomiarowe skupiają się wokół 

linii odpowiadającej przewidywanej charakterystyce, 

a zmierzona amplituda podstawowej harmonicznej 

gwałtownie opada dla kątów powyżej 70° co jest 

spowodowane przesłanianiem próbki przez jej mocowanie 

oraz rosnącemu wpływowi współczynnika odbicia Fresnela 

obudowy próbki. Podobne wyniki można zaobserwować 
w przypadku pomiaru składowej drugiej harmonicznej SHG. 

Wartości amplitudy SHG gwałtownie spadają dla kątów 

powyżej 80°. Spowodowane jest to tymi samymi czynnikami 

jak w przypadku składowej FUN. 

 

 

 
 

Rys. 3. Charakterystyka zmian składowych FUN (górny wykres)  

i SHG (dolny wykres) w funkcji kąta detektora względem próbki 

 

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów można 

stwierdzić, że przyjęty model rozpraszania światła lasera 

przez badaną próbkę w zakresie zmian kąta obserwacji 

próbki znajduje potwierdzenie w badaniach 

doświadczalnych. 

  
3.4. Charakterystyka kątowa próbki (β) 

Badania te miały na celu sprawdzenie zależności 

zarejestrowanego poziomu sygnału składowych FUN i SHG 

od kąta oświetlenia próbki i polegały na wyznaczeniu 

charakterystyki zmian amplitudy zarejestrowanych 

impulsów składowych harmonicznych w funkcji kąta 

położenia próbki względem osi optycznej lasera przy 

zachowaniu stałego kąta i odległości próbki. 

W trakcie pomiarów dokonywano zmiany kąta 

położenia próbki względem osi optycznej lasera 

z zachowaniem stałego kąta (30°) między osią optyczną 
lasera, a detektorem. Stała była również odległość detektora 

od obracającej się próbki (0,2 m). 

Na rysunku 4 przedstawiono zarejestrowaną 
charakterystykę zmian składowych FUN (górny wykres) 

i SHG (dolny wykres) w funkcji kąta położenia próbki 

względem osi optycznej lasera. 

Na charakterystyce SHG widoczny jest spadek 

charakterystyki w pobliżu kąta obrotu próbki wynoszącego 

15°. Spowodowane jest to zakłóceniem pochodzącym 

z odbicia wiązki lasera od szklanej obudowy próbki. Drugim 

odstępstwem od spodziewanych wyników jest zbyt szybkie 

opadanie zmierzonej charakterystyki dla kątów powyżej 60°. 

Pierwszym powodem jest przesłonięcie próbki przez uchwyt 

mocujący próbkę do stolika obrotowego, przez co próbka 

była niedoświetlona światłem lasera. Drugim powodem jest 

wpływ współczynnika odbicia Fresnela szklanej obudowy 

próbki.  

Zmierzona charakterystyka FUN w okolicach kąta 15° 

wykazuje nieliniowość spowodowaną bezpośrednim 

oddziaływaniem wiązki lasera odbitej od szklanej obudowy 

próbki z detektorem. Charakterystyka nie opada do 

minimum w końcowym zakresie charakterystyki jak to 

miało miejsce w przypadku składowej SHG. Jest to 

spowodowane odbiciem i rozproszeniem światła laserowego 

od elementów montażowych próbki, które w tym zakresie 

położenia próbki były oświetlone przez laser. 

 

 

 
 

Rys. 4. Charakterystyka zmian składowych FUN (górny wykres)  

i SHG (dolny wykres) w funkcji kąta obrotu próbki względem osi 

optycznej lasera 
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Wyniki pomiarów tych charakterystyk potwierdzają 
założenia modelu matematycznego rozpraszania światła 

przez próbkę proszkową w zakresie zmian kąta oświetlenia 

próbki. Ponadto z wyników pomiaru wynika wniosek, iż 
konieczne jest unikanie oświetlania światłem laserowym 

elementów montażowych lub innych wchodzących w skład 

aparatury pomiarowej i nie biorących bezpośredniego 

udziału w generacji drugiej harmonicznej światła 

laserowego. Światło laserowe rozprasza się na takich 

elementach wprowadzając tym samym dodatkowy fałszywy 

sygnał składowej podstawowej harmonicznej. 

 
3.5. Podsumowanie wyników pomiarów 

Wyniki pomiarów charakterystyk kątowych 

potwierdziły założenia modelu rozpraszania światła lasera 

przez próbkę proszkową. Niezgodności wystąpiły 

w charakterystyce odległościowej, gdzie nie udało się 
potwierdzić spadku natężenia światła z kwadratem 

odległości w przypadku rejestracji wygenerowanej drugiej 

harmonicznej światła. Dodatkowe pomiary sugerują, że 

przyczyną rozbieżności może być nieliniowa zależność 
rejestracji spójnego światła laserowego przez fotopowielacz, 

gdyż problem występuje tylko w konfiguracji tych dwóch 

czynników.  

Analiza przyjętego modelu i otrzymanych wyników 

pomiarów daje możliwość określenia najkorzystniejszego 

ustawienia aparatury na stanowisku pomiarowym. 

Największy sygnał FUN i SHG występuje dla kątów α i β 

możliwie bliskich 0°. Minimalizowany jest wtedy również 
wpływ współczynników odbicia Fresnela obudowy próbki.  

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Założenia, na jakich oparto modyfikację metody 

proszkowej pomiaru parametrów nieliniowooptycznych 

zostały częściowo potwierdzone w badaniach. Zdecydowana 

większość pomiarów jest zgodna z oczekiwanymi wynikami 

przewidzianymi przez przyjęty model. Niezgodność pomiaru 

z modelem uzyskano w przypadku charakterystyki zmian 

natężenia drugiej harmonicznej w funkcji zmiany odległości 

detektora od próbki. Rozwiązanie tego problemu wymaga 

zweryfikowania parametrów, doboru i dodatkowych badań 
innego przetwornika optycznego dla celów rejestracji 

wygenerowanej drugiej harmonicznej światła. Jest to 

przedmiotem dalszych badań nad udoskonaleniem 

i standaryzacją pomiarów drugiej harmonicznej światła.  

Opisana modyfikacja metody proszkowej jest 

propozycją standaryzacji pomiarów sprawności 

przetwarzania drugiej harmonicznej światła. 

Zmodyfikowana metoda jest względem innych znanych 

metod najprostszą, najszybszą w realizacji i jednocześnie 

zapewnia akceptowalną dokładność pomiaru. Inne metody 

wymagają pracochłonnego przygotowania próbki lub nie 

gwarantują zachowania powtarzalności pomiarów [2]. 

Zaletami proponowanej metody pomiaru są: 
− szybkość i łatwość przygotowania materiału do badań, 
− prosta budowa stanowiska pomiarowego, 

− szybkość przeprowadzania pomiaru, 

− niepewność pomiaru 25% (wynikająca z niepewności 

metody bazowej [2]). 

Wymienione wyżej zalety sprawiają, że przedstawiona 

modyfikacja metody proszkowej jest najlepszą (w opinii 

autora) metodą jaką można wykorzystać w pomiarach 

przesiewowych nowo otrzymywanych próbek materiałów 

nieliniowooptycznych pod kątem ich właściwości 

przetwarzania drugiej harmonicznej światła. 
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MODIFICATION OF POWDER METHOD FOR MEASURING SELECTED PROPERTIES 
OF NONLINEAR OPTICS MATERIALS 

 

The Kurtz powder method is used in the screening test for new nonlinear optical samples. The powder method does not 

include uneven distribution of the intensity of light distracted by the sample. The original powder method requires 

registration of all generated second harmonic light by probe. Making such measuring apparatus is complicated.  

A modification of the powder method has been proposed. The measuring set-up of the modified powder method  

is easier to manufacture. The modification assumes that the fundamental harmonics (FUN) and the second harmonics (SHG) 

will be measured at one point. For such a measurement the ratio of FUN and SHG at any point will be the same. 

The article describes the adopted model of light distracted by a powder sample and the results of measurements of the 

light intensity distribution around the reference sample. Most studies confirm the correctness of the adopted model of light 

distracted by a powder sample. These tests are important for the reproducibility of measurements made with the modified 

powder method. 

 

Keywords: nonlinear optics, harmonics of light, nanosecond lasers. 
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WSTĘPNE BADANIA W CELU OPRACOWANIA NOWEJ METODY WZORCOWANIA 
CZYTNIKÓW MIKROPŁYTEK W GUM 

 

 

Dobrochna MATKOWSKA, Iwona OSTROWSKA, Jolanta GĘBICKA, Łukasz LITWINUK  

 

Główny Urząd Miar, Samodzielne Laboratorium Fotometrii i Radiometrii 

tel.: 22 5819251                     e-mail: dobrochna.matkowska@gum.gov.pl 
 
Streszczenie: Główny Urząd Miar jest krajowym instytutem 

metrologicznym zajmującym się metrologią wzorców dla potrzeb 

przemysłu, nauki i systemu laboratoriów wzorcujących. GUM 

prowadzi szereg prac badawczych, gdzie na odpowiednich 

stanowiskach pomiarowym dokonywane są badania danego 

przyrządu pomiarowego i sprawdzanie, czy jego wskazania są 

wiarygodne i zgodne z wymaganiami prawnymi lub innymi. 

Samodzielne Laboratorium Fotometrii i Radiometrii prowadzi 

prace m.in. w dziedzinie pomiarów widmowego współczynnika 

przepuszczania (transmitancji) i gęstości optycznej widmowego 

współczynnika przepuszczania (absorbancji). Jego podstawowe 

zadanie to opracowywanie i rozwijanie metod pomiarowych 

realizujących spójność pomiarową do jednostek miar 

Międzynarodowego Układu Jednostek Miar dla pomiarów 

fotometrycznych i radiometrycznych o najwyższej jakości 

metrologicznej. W najbliższych latach planowane jest opracowanie 

metody pomiarowej i budowa stanowiska pomiarowego do 

wzorcowania czytników mikropłytek i ich wzorców kontrolnych, 

czyli stworzenie mechanizmów powiązania wzorca pierwotnego 

widmowego współczynnika przepuszczania (spektrofotometr Cary 

5000) z grupą nowoczesnych przyrządów spektrofotometrycznych 

– czytników mikropłytek. 

  

Słowa kluczowe: czytniki mikropłytek, transmitancja, 

absorbancja. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

Spektrofotometr służy do pomiaru wartości 

transmitancji -  τ(λ)  i/lub absorbancji - D(λ) w funkcji 

długości fali λ. Widmowy współczynnik przepuszczania 

definiuje się jako stosunek energetycznego strumienia 

widmowego przepuszczonego do strumienia widmowego 

padającego, natomiast jego gęstość optyczna jest 

odwrotnością logarytmu dziesiętnego tego stosunku [1]. 

 Prawidłowość wskazań spektrofotometrów można 

zbadać m.in. za pomocą filtrów optycznych. Filtry optyczne 

– wzorce odniesienia (kontrolne), mają wyznaczoną 

transmitancji lub absorbancji przez spektrofotometry 

najwyższego rzędu przy co najmniej kilku długościach fal 

[2]. Wzorce wykonane są różnymi technikami z różnych 

materiałów optycznych np. szklanych, napylanych lub 

ciekłych. 

Czytniki mikropłytek są to spektrofotometry nowej 

generacji służące do pomiaru τ(λ) lub D(λ) wielu próbek  

jednocześnie w szerokim zakresie długości fali. 

Wykorzystywane są do pomiaru stężenia: dsDNA, ssDNA 

i RNA, białek oraz pomiarów kinetycznych. Znajdują 

zastosowanie w diagnostyce in vitro, w kierunku 

nietolerancji pokarmowej. Za ich pomocą można prowadzić 

oznaczenia m.in. ELISA [3], cytotoksyczności, hormonów, 

cytokin i kinaz dlatego znajdują zastosowania w wielu 

laboratoriach biologicznych, biotechnologicznych, 

diagnostycznych i przemysłowych. 

Celem Głównego Urzędu Miar jest udostępnienie 

klientom nowej usługi jaką będzie wzorcowanie 

spektrofotometrów nowej generacji - czytników mikropłytek 

i ich wzorców kontrolnych. Planuje się opracowanie 

metodyki pomiarowej i budowę nowego stanowiska. 

Przedstawione wyniki są efektem badań przewidzianych do 

realizacji we wstępnej fazie projektu, którego ostateczne 

zakończenie zaplanowano na rok 2021. 

 

2. CZĘŚĆ EKSPERYMENTALNA 
 

Zakupione zostały dwa czytniki mikropłytek.  

Za pomocą czytnika, który posiada miejsce na kuwetę, 

zmierzono absorbancję różnego typu wzorców stosowanych 

w Urzędzie jako wzorce robocze. Wzorce te są poddawane 

ciągłej kontroli metrologicznej.  

Zmierzono również absorbancję wzorców 

umieszczonych w specjalnej płytce umożliwiającej 

jednoczesny pomiar ośmiu filtrów w szerokim zakresie UV-

VIS na dwóch czytnikach mikropłytek. Uzyskane wartości 

porównano z wartościami zmierzonymi na wzorcu 

najwyższego rzędu – wzorcu pierwotnym. Dokonano 

analizy otrzymanych wyników. 

 

2.1. Aparatura 
Zmierzono D(λ) dwóch zestawów wzorców służących 

jako wzorce kontrolne. Zestaw 4 filtrów neutralnych 

(szarych) G-250 [4] służących do sprawdzania 

spektrofotometrów w zakresie VIS o nominalnej 

transmitancji 10 %, 30 %, 50 %, i 70 % w zakresie (410 – 

880) nm oraz zestaw filtrów napylanych [5] służących do 

sprawdzania spektrofotometrów w zakresie UV-VIS 

o wartości nominalnej  τ(λ)  3 %, 10 %, 30 %, 50 % i 90 % 

w zakresie (235 – 900) nm. 

Wartości τ(λ) i D(λ) opisanych zestawów wzorców 

roboczych wyznaczono za pomocą spektrofotometru firmy 

VARIAN Australia typu Cary 5000. Dane techniczne 

spektrofotometru, służącego w Głównym Urzędzie Miar 

jako wzorzec pierwotny, zestawiono w tablicy 1. Wybrane 

parametry czytników mikropłytek zestawiono w tablicy 2. 
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Tablica 1. Wybrane parametry techniczne spektrofotometru  

Cary 5000. [6] 
 

Zakres spektralny (175 – 3300) nm  

Szczelina spektralna  
UV-VIS: (0,01 - 5,00) nm (krok co 

0,01) 

Monochromator 

Podwójny monochromator Littrowa 2 x 

400 mm  

Siatka dyfrakcyjna: UV-VIS 1200 

linii/mm, (70 x 45) mm,  

Detektor: UV-VIS fotopowielacz 

(PMT) R928,  

Dokładność długości 

fali 
UV-VIS: ± 0,08 nm 

Światło rozproszone 

<0,00007 % T, przy 220 nm (10 g/L 

NaI, metodyka ASTM) 

<0,00007 % T, przy 370 nm (50 mg/L 

NaNO2)  

Zakres fotometryczny 8,0 Abs (pomiarowy) 

Dokładność 
fotometryczna 

± 0,00025 Abs (przy absorbancji 0,3)  

Szybkość skanowania UV-Vis: 2000 nm/min (max.) 

 
Tablica 2. Wybrane parametry techniczne czytników mikropłytek 
 

 Czytnik nr 1 Czytnik nr 2  

Typ źrodła światła 

Lampa 

halogenowa 6 V 

/10 W 

Lampa ksenonowa 

Ustalanie długości 

fali 

3 filtry: 405 nm, 

450 nm, 620 nm 

(maks. 8 filtrow) 

Monochromator 

Obsługiwane 

płytki 
96, 384 

96, 384, kuwety 

10mm 

Zakres długości 

fali [nm]  
340-850 200-1000 

Zakres 

pomiarowy [Abs]  
0-6 0-4 

Liniowość 0-3 ±2% (405 nm) 
0-2,5 ±2% (450 

nm) 

Dokładność 
pomiaru 

±1% (0-3 Abs) lub 

0,003 Abs (405 

nm) 

1% +0,003 (0-2 

Abs) (450 nm), 

2% (2-2,5 Abs) 

(450 nm) 

Precyzja pomiaru 

CV 

≤0,2 % (0,3-3 

Abs) (405 nm) 

≤0,5 % lub 0,003 

Abs (450 nm) 

Szybkość odczytu 

płytki 

 96 dołkowej - 7s, 

384 dołkowej 13s 

 96 dołkowej - 6s, 

384 dołkowej 10s  

Zakres 

temperatury 

termostatowania 

+4°C powyżej 

temp. otoczenia 

do 50°C 

+2°C powyżej 

temp. otoczenia do 

45°C 

 

2.2. Wyniki 
Absorbancje D(λ) dziewięciu filtrów z dwóch 

zestawów: G-250 (G-250-I, G-250-II, G-250-III, G-250-IV) 

oraz 27873 (76372, 77515, 76190, 45839, 75272) zmierzono 

za pomocą czytników mikropłytek: czytnika nr 1 oraz 

czytnika nr 2. Poszczególne zestawy filtrów umieszczono w 

specjalnej płytce, która umożliwia jednoczesny pomiar 

zestawu filtrów, każdy w dwóch miejscach. Płytkę 
umieszczono w czytniku nr 1 a następnie w czytniku nr 2  
i wyznaczono D(λ) i τ(λ) przy wybranych długościach fali. 

Następnie filtry umieszczano kolejno w kuwecie czytnika nr 

2 i mierzono ich D(λ) przy wybranych długościach fali. 

Każdy pomiar D(λ) na płytce i w kuwecie powtórzono  

5 razy. Jako wynik wzięto średnią arytmetyczną wszystkich 

pomiarów dokonanych na poszczególnych aparatach. 

Dla zestawu G-250 pomiarów dokonano przy 

długościach fali λ/nm: 880; 820; 800; 750; 725; 650; 620; 

585; 550; 520; 470; 450; 436; 410; 405 natomiast zestaw 

filtrów napylanych 27873 zmierzono przy długościach fali 

λ/nm:  900; 820; 750; 635; 620; 590; 550; 546; 500; 465; 

450; 405; 400; 375; 360; 340; 280; 250; 235. 

Wyznaczone wartości transmitancji i absorbancji 

porównano z wartościami z aktualnych świadectw 

wzorcowania wystawionych przez Główny Urząd Miar. Dla 

zestawu wzorców napylanych dokonano porównania  

z aktualnym certyfikatem wystawionym przez producenta.  

W tablicach 3 i 4 zestawiono względne procentowe 

odchylenia pomiędzy wartościami wyznaczonymi dla τ(λ) 

lub D(λ) za pomocą wzorca pierwotnego i czytnika 

mikropłytek. Odchylenie wyznaczono ze wzoru 1 lub 2. 
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Tablica 3. Odchylenie względne w procentach pomiędzy 

wartościami transmitancji wyznaczonych za pomocą 
spektrofotometru Cary 5000 a czytnikami mikropłytek dla zestawu 

G-250 przy wybranych długościach fali. Względna niepewność 
pomiaru Uwzgl.max w procentach wyznaczona dla zestawu G-250 

zmierzonego spektrofotometrem Cary 5000 
 

λ/nm G-250-I G-250-II G-250-III G-250-IV 

Uwzgl.max.τ 0,91  0,67  0,45  0,38  

Czytnik nr 1 - płytka 

820 -0,07 0,36 0,46 0,58 

750 0,38 0,63 0,52 0,65 

620 0,55 0,59 0,28 0,42 

550 0,61 0,62 0,23 0,39 

450 2,24 1,72 0,95 0,77 

405 0,00 0,27 -0,60 -0,05 

Czytnik nr 2 - płytka 

880 -0,09 0,04 0,04 -0,03 

820 0,14 0,43 0,37 0,18 

800 0,13 0,24 0,05 -0,10 

750 0,55 0,75 0,41 0,19 

725 0,53 0,52 0,15 -0,12 

650 0,54 0,50 0,11 -0,07 

620 0,47 0,55 0,04 -0,14 

585 0,66 0,61 0,09 -0,04 

550 0,54 0,66 0,05 -0,08 

520 0,48 0,60 -0,07 -0,11 

470 0,75 0,92 -0,12 -0,07 

450 0,00 0,45 -0,30 -0,13 

436 0,45 0,69 -0,20 -0,05 

410 0,78 0,91 -0,08 0,08 

405 0,57 0,76 -0,04 0,08 

Czytnik nr 2 - kuweta 

880 0,35 0,17 0,25 -0,03 

820 0,55 0,54 0,53 0,25 

800 0,57 0,31 0,19 -0,03 

750 0,71 0,56 0,41 0,16 

725 0,64 0,34 0,16 -0,07 

650 0,84 0,47 0,26 0,00 

620 0,78 0,51 0,27 0,04 

585 0,83 0,49 0,21 0,04 

550 0,77 0,54 0,21 0,03 

520 0,80 0,64 0,21 0,28 

470 0,82 0,88 0,14 0,26 

450 0,75 0,90 0,23 0,27 

436 0,63 0,61 0,10 0,20 

410 0,78 0,73 0,02 0,17 

405 0,57 0,58 0,02 0,15 
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λ/nm 76372 77515 76190 45839 75272 

Uwzgl.max.D 0,94  1,24  1,74  2,90  20,19  

Certyfikat 

900 0,71 -0,18 -0,69 -0,98 -6,01 

635 -0,15 0,06 -0,19 -0,39 -5,46 

590 -0,15 0,06 -0,19 -0,39 -5,47 

546,1 -0,16 0,04 -0,23 -0,36 -5,33 

500 -0,17 0,06 -0,24 -0,34 -5,21 

465 -0,19 0,04 -0,26 -0,30 -5,08 

400 -0,21 0,09 -0,24 -0,22 -4,70 

360 -0,17 0,04 -0,42 0,01 -3,92 

340 -0,16 0,14 -0,34 0,16 -3,55 

280 -0,21 0,24 -0,39 0,13 -3,98 

250 -0,19 0,29 -0,38 0,15 -3,47 

235 -0,18 0,29 -0,42 0,10 -3,52 

Czytnik nr 1 - płytka 

820 -1,26 -1,38 -0,81 -1,74 -8,98 

750 -1,14 -1,29 -0,82 -1,58 -8,95 

620 -0,90 -1,07 -0,62 -1,35 -9,15 

550 -0,77 -0,98 -0,67 -1,40 -9,04 

450 -0,60 -0,81 -0,65 -1,29 -9,38 

405 -0,54 -0,72 -0,66 -1,34 -9,83 

375 -0,56 -0,92 -0,95 -1,72 -11,02 

340 -0,53 -0,99 -1,19 -1,68 -11,61 

Czytnik nr 2 - płytka 

900 0,67 -1,43 -1,74 1,29 -4,13 

820 -0,09 -1,68 -1,82 1,61 -5,88 

750 0,05 -1,69 -1,91 1,71 -6,17 

635 0,09 -1,63 -2,02 1,90 -3,40 

620 0,12 -1,67 -1,91 1,69 -3,66 

590 0,13 -1,64 -2,02 1,95 -3,07 

550 0,12 -1,62 -1,91 1,54 -2,71 

546 0,16 -1,60 -1,93 1,47 -2,11 

500 0,13 -1,61 -2,05 1,54 0,30 

465 0,11 -1,61 -2,00 1,57 1,20 

450 0,11 -1,61 -1,91 1,20 -0,29 

405 0,06 -1,58 -1,93 0,85 -0,58 

400 0,02 -1,62 -2,06 1,08 0,58 

375 0,01 -1,53 -1,87 0,50 -1,69 

360 0,03 -1,59 -2,10 0,83 0,57 

340 -0,01 -1,56 -2,05 0,68 -0,57 

280 -0,17 -1,44 -2,04 -0,47 -1,82 

250 -0,19 -1,37 -2,05 -0,90 -3,41 

235 -0,40 -1,22 -2,11 -1,03 -4,20 

Czytnik nr 2 - kuweta 

900 0,71 -0,03 -0,90 -0,06 -1,59 

820 -0,38 -0,19 -1,03 -0,81 -2,17 

750 -0,38 -0,23 -1,04 -0,85 -3,09 

635 -0,47 -0,30 -1,32 -0,69 -4,63 

620 -0,48 -0,49 -1,20 -0,92 -5,49 

590 -0,46 -0,50 -1,33 -0,77 -3,99 

550 -0,48 -0,54 -1,32 -1,02 -5,72 

546 -0,44 -0,52 -1,31 -1,06 -5,72 

500 -0,47 -0,59 -1,44 -0,85 -4,53 

465 -0,48 -0,64 -1,51 -0,84 -4,49 

450 -0,46 -0,61 -1,47 -1,14 -6,16 

405 -0,51 -0,69 -1,59 -1,19 -5,78 

400 -0,52 -0,72 -1,71 -0,89 -4,39 

375 -0,63 -0,83 -1,74 -1,37 -5,65 

360 -0,56 -0,96 -2,04 -0,83 -3,45 

340 -0,49 -0,93 -2,00 -0,76 -3,40 

280 -0,60 -1,38 -1,60 -1,03 -3,38 

250 -0,31 -1,33 -2,31 -0,88 -2,68 

235 -0,43 -1,22 -2,31 -0,94 -3,03 

 

 

 

Tablica 4. Odchylenie względne w procentach pomiędzy 

wartościami absorbancji wyznaczonych za pomocą 
spektrofotometru Cary 5000 a certyfikatem producenta oraz 

czytnikami mikropłytek dla zestawu wzorców napylanych przy 

wybranych długościach fali. Wyznaczona względna niepewność 
pomiaru Uwzgl.max w procentach dla zestawu filtrów napylanych 

zmierzonych spektrofotometrem 

 

 

 
 

Rys. 1. Względne odchylenie w procentach pomiędzy 

wartościami transmitancji wyznaczonych za pomocą 
spektrofotometru Cary 5000 a czytnikami mikropłytek: ∆ – 

Czytnik nr 1 – płytka, ○ – Czytnik nr 2 – płytka, ● – czytnik nr 

2 – kuweta dla wzorca  

G-250-III przy wybranych długościach fali. Linią przerywaną 
zaznaczono względną niepewność pomiaru w procentach dla 

wybranego wzorca 
 

 

Na rysunku 1 i 2 zaprezentowano względne odchylenie 

w procentach pomiędzy wartościami widmowych 

współczynników przepuszczania oraz jego gęstości 

optycznej wyznaczonych za pomocą spektrofotometru Cary 

5000 a czytnikami mikropłytek dla wybranych filtrów przy 

danej długości fali. 

Średnie względne odchylenie pomiędzy wartościami 

transmitancji zmierzonymi  za pomocą spektrofotometru 

Cary 5000 a czytnikami mikropłytek dla zestawu wzorców 

napylanych jest najniższe dla pomiarów dokonanych za 

pomocą płytki na czytniku nr 2 i wynosi 1,1 % i najwyższe 

dla czytnika nr 1 (ok. 1,6 %). Najniższą różnicę dla 

pomiarów τ(λ) dla wzorców napylanych zaobserwowano dla 

wzorca 45839, która wynosi 0,3 %, najwyższą natomiast dla 

wzorca 77515 – 2,4 %. 

Średnie odchylenie pomiędzy wartościami D(λ) 

zmierzonymi  za pomocą spektrofotometru Cary 5000 

a czytnikami mikropłytek dla zestawu wzorców napylanych 

jest najniższe dla pomiarów dokonanych za pomocą płytki 

czytnika nr 2 i wynosi 0,9 % a najwyższe dla płytki czytnika 

nr 1 (ok 2,8 %). Najniższą różnicę dla pomiarów D(λ) dla 

wzorców napylanych zaobserwowano dla wzorca 76372, 

która wynosi 0,4 %, najwyższą natomiast dla wzorca 75272 

–5 %.   

 

-1,00

-0,75

-0,50

-0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

400 500 600 700 800 900

U
w
zg
l.
m
a
x.

τ

λ/nm



48                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019 

 
 

Rys. 2.  Względne odchylenie w procentach pomiędzy 

wartościami gęstości optycznych widmowego współczynników 

przepuszczania wyznaczonych za pomocą spektrofotometru 

Cary 5000 a czytnikami mikropłytek:  ∆ – Czytnik nr 1 – 

płytka, ○ – Czytnik nr 2 – płytka, ● – czytnik nr 2 – kuweta 

i certyfikatem - □ dla wzorca 76372 przy wybranych 

długościach fali. Linią przerywaną zaznaczono względną 
niepewność pomiaru w procentach dla wybranego wzorca 

 

Średnia różnica τ(λ) i D(λ) dla zestawu wzorców 

napylanych pomiędzy pomiarami dokonanymi 

na spektrofotometrze najwyższego rzędu a certyfikatem 

dostarczonym razem z filtrami wynosi odpowiednio 0,2 % 

i 1 %.   

Dla zestawu filtrów szarych G-250 najniższe średnie 

odchylenie pomiędzy wartościami τ(λ) i D(λ) zmierzonymi 

za pomocą spektrofotometru Cary 5000 a czytnikami 

zaobserwowano dla pomiarów dokonanych na płytce 

czytnika nr 2: 0,03 % i 0,08 % a najwyższe dla czytnika nr 1: 

0,5 % i 1,3 %. Wszystkie wzorce szare wykazują dość 
podobne odchylenie dla wartości widmowego 

współczynnika transmitancji i absorbancji i wahają się od 

0,2 % do 0,6 %.   

Nie zaobserwowano wyraźnego wpływu zakresu 

długości fali na różnicę w pomiarach. 

 

3. WNIOSKI 
 

Przedstawione wyniki są fazą wstępną przewidzianego 

na najbliższe lata projektu.  Badania miały za zadanie 

sprawdzić jak w zależności od badanego aparatu, długości 

fali oraz wzorca kształtuje się różnica pomiędzy wartościami 

transmitancji i absorbancji zmierzonej na spektrofotometrze 

najwyższego rzędu a pomiarami uzyskanymi z dwóch 

czytników mikropłytek. Większość z uzyskanych różnic nie 

przekracza wartości względnych niepewności pomiaru 

użytych wzorców. Przekroczenia odnotowane zwłaszcza dla 

filtrów napylanych będą przedmiotem dalszych pomiarów, 

w których niezbędne wydaje się udoskonalenie warunków 

pomiarowych. Deklarowane niepewności są wynikiem 

błędów wynikających m.in. z niedokładności przyrządu, 

nieliniowości i różnicy temperatury. Docelowo przewiduje 

sięwyznaczenie nowego budżetu niepewności dla czytników 

mikropłytek, który będzie brał pod uwagę dodatkowe 

parametry charakterystyczne dla specyfiki pomiarowej tych 

przyrządów. 
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PRELIMINARY RESEARCH FOR DEVELOPING THE NEW METHOD OF THE 

CALIBRATION OF  MICROPLATE READERS IN GUM - COMPARATIVE ANALYSIS  

OF THE RESULTS. 
 

The Central Office of Measures, National Metrology Institute for the Republic of Poland, is responsible for ensuring 

uniformity of measures and required accuracy of the results of measurements carried out in the Republic of Poland as well as 

their traceability to the International System of Units (SI). The Photometry and Radiometry Laboratory performs the tasks 

specified in the inner regulations related to measurements in the field of spectrophotometry - in the transmitted light. 

In the coming years, it is planned to develop measurement methods and measurement stand for the calibration of 

microplate readers and control standards thereof i.e. to create mechanisms linking the spectral transmittance with reference to 

the primary measurement standard (Cary 5000 spectrophotometer) with a group of modern spectrophotometric devices - 

microplate readers. 

 

Keywords: microplate readers, spectral transmittance, spectral absorbance. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono wady znanej metody 

korelacji dla oszacowania opóźnienia czasowego. Wykazano, że 

metoda korelacji dla pomiaru prędkości przepływu w oparciu  

o obrazy tomograficzne otrzymane za pomocą 

dwupłaszczyznowego tomografu elektrycznego ma poważne 

ograniczenia w praktyce, zwłaszcza gdy przepływ przebiega  

w postaci tzw. korków. Podstawowym problemem jest 

niestacjonarność mierzonych danych, dlatego wymóg korelacji 

danych wejściowych nie jest spełniony. Wykazano, że prędkość 

przepływu może być mierzona wówczas gdy funkcja korelacji 

wzajemnej obliczona na podstawie danych wejściowych posiada 

globalne maksimum. Zaproponowano oryginalny algorytm 

automatycznego określania interwałów czasowych do obliczania 

prędkości przepływu. Pokazano, że algorytm pozwala obliczyć 

prędkość przepływu we właściwy sposób. Przedstawiono wyniki 

obliczeń prędkości przepływu przy użyciu proponowanej koncepcji 

reżimu dynamicznego przepływu gazu i ciała stałego. 

 
Słowa kluczowe: tomografia elektryczna, prędkość przepływu, 

interwał czasowy.  

1. WPROWADZANIE  

Tomografia jest techniką umożliwiającą uzyskanie 

obrazu przekroju badanego obiektu na podstawie danych  

z pomiaru określonej wielkości fizycznej (promieniowanie, 

pojemność, rezystancja, itd.) w wybranych punktach 

leżących zazwyczaj na obrzeżu badanego obszaru. Uzyskany 

wektor pomiarowy jest stosowany do rekonstrukcji obrazu 

przekroju przy pomocy odpowiednich algorytmów. 

Uzyskany obraz reprezentuje sobą rozkład pewnej cechy 

badanego obiektu zależnej od zastosowanego rodzaju 

tomografii. Może to być gęstość materiału, koncentracja, 

przenikalność elektryczna, konduktywność, itd.  

Początkowo tomografia znalazła swoje zastosowanie  

w medycynie (tomografy rentgenowskie), jednak wkrótce 

zaczęto ją stosować w przemyśle do pomiaru 

i monitorowania procesów przemysłowych jako tomografię 

procesową. Szczególnie rozpowszechniła się tomografia 

elektryczna, głównie pojemnościowa i rezystancyjna, ze 

względu na koszty i małą uciążliwość w porównaniu do 

tomografii gamma. Przykładem zastosowania tomografii 

procesowej może być monitorowanie i pomiar przepływu 

masy w transporcie pneumatycznym materiałów sypkich. 

Układ pomiarowy składa się w takim wypadku najczęściej  

z dwóch lub więcej czujników pomiarowych umieszczonych 

równolegle w niewielkiej odległości od siebie na obwodzie 

rury transportującej materiał. Uzyskane dane pomiarowe 

umożliwiają monitorowanie oraz pomiar przepływu masy. 

Kompletny przegląd zastosowań tomografii procesowej  

w przemyśle można znaleźć w literaturze [17, 20].  

Dane uzyskane bezpośrednio z tomografu (np. wektor 

zmierzonych pojemności elektrycznych), chociaż  

w niektórych zastosowaniach użyteczne, podlegają 

procesowi rekonstrukcji, w wyniku której otrzymany zostaje 

obraz reprezentujący rozkład pewnej cechy w badanym 

przekroju. W przypadku tomografii pojemnościowej będzie 

to rozkład przenikalności elektrycznej, który dla transportu 

pneumatycznego materiałów sypkich można powiązać 

bezpośrednio z koncentracją transportowanego materiału. 

Uzyskany obraz lub sekwencja obrazów mogą zostać 

odpowiednio przetworzone a następnie poddane analizie  

w celu uzyskania dodatkowych informacji, przykładowo 

przepływu masy.  
Celem niniejszego artykułu jest opracowanie  

i implementacja algorytmu przetwarzania i analizy obrazów 

tomograficznych pozwalających wyznaczyć prędkość 

przepływu materiałów sypkich. Opracowany algorytm 

pozwala mierzyć prędkość przepływu z uwzględnieniem 

reżimu przepływu.  

2. TEORETYCZNE ROZWAŻANIA 

W systemie elektrycznej tomografii pojemnościowej 

(patrz rys. 1) dane są zbierane przy użyciu elektrodowego 

czujnika ne, umieszczonego na obwodzie rurociągu,  

w którym zachodzi badany proces [19]. Otrzymane: 
 

 
niezależnych pomiarów pojemności podlegają procesowi 

rekonstrukcji, w wyniku której otrzymujemy obraz 

reprezentujący rozkład przenikalności elektrycznej [3, 17, 

20]. W przypadku transportu materiałów sypkich rozkład 

przenikalności elektrycznej można powiązać bezpośrednio  

z koncentracją transportowanego materiału. Uzyskany obraz 

lub sekwencja obrazów mogą zostać odpowiednio 

przetworzone oraz poddane późniejszej analizie w celu 

uzyskania dodatkowych informacji o monitorowanym 

procesie [7, 8, 9, 12].  

( )
2

1−ee nn
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Aby uzyskać pomiar przepływu masy na podstawie 

zrekonstruowanych obrazów muszą zostać zastosowane co 

najmniej dwie płaszczyzny pomiarowe umieszczone 

równolegle w niewielkiej odległości od siebie  

(patrz rysunek 1), [1, 4, 5, 10, 11]. 

Z każdego czujnika, na podstawie zebranych obrazów, 

otrzymywana jest sekwencja zrekonstruowanych obrazów 

tomograficznych. W przypadku danych na których pracowali 

p autorzy były to sekwencje obrazów o rozdzielczości 32x32 

pikseli.  

 

Rys. 1. Układ dwupłaszczyznowego tomografu do pomiaru 

prędkości przepływu 

 

Rys. 2. Podział przekroju poprzecznego rury na mniejsze  

elementy – piksele 

Pojedynczy zrekonstruowany obraz tomograficzny 

można zapisać w postaci macierzy przedstawiony na 

rysunku 2, przyjmującej wartości znormalizowane  

z przedziału [0,1]. Zero oznacza brak materiału w obszarze 

piksela, natomiast wartość 1 przypisywana jest sytuacji 

kiedy pełen obszar piksela jest okupowany przez materiał 

sypki - odpowiada maksymalna koncentracja granulatu. 

Proces normalizacji danych przeprowadza się podczas 

kalibracji systemu [2]. Kalibracja wykonana dla pustej rury 

oraz rury wypełnionej materiałem sypkim (cząstki 

plastikowe o średnicy 3 mm) 

Matematycznym modelem opisującym dane 

pomiarowe uzyskane z tomografu są: 

��,����� i 	
�,�����,, i=0,…,I-1, j=0,…,J-1 przedstawiające 

zmiany rozkładu materiału w przekroju dla ��, �� piksela n-

go IxJ obrazu tomograficznego uzyskanego z prędkością 

obrazowania � otrzymane dla płaszczyzn  i � 

dwupłaszczyznowego tomografu odpowiednio [13-16]. 

Wówczas korelacja wzajemna ��,�����	 dwóch 

sekwencji czasowych ���,������ 
oraz	�
�,������,	n=N,…N+M zawiera � obserwacji może 

być wyznaczona jako:  

��,����� �
�

�
∑ ��,�����
�,���� � ����,���
���  k Є N…   (1) 

Poszukiwany czas przejścia materiału jest równy 

wartości argumentu τ, który odpowiada maksimum funkcji 

korelacji wzajemnej. Czas ten może być zarówno dodatni jak 

i ujemny, w zależności od zwrotu wektora prędkości 

transportowanego materiału. 

Opisane powyżej obliczenia wykonuje się kolejno dla 

wszystkich par odpowiadających sobie pikseli. W ten sposób 

- analizując informacje uzyskane z dwóch czujników 

(płaszczyzn) pomiarowych, umieszczonych blisko siebie, 

wyznacza się profil prędkości transportowanych obiektów  

w rurociągu. 

��,� �	 !"#    (2) 

gdzie   jest odległością pomiędzy płaszczyznami 

tomografu. 

Na rysunku 3 przedstawiono przykład typowych zmian 

koncentracji w wybranym pikselu obrazów 

tomograficznych. Zmiany mierzone przez tomograf ECT  

w transporcie pneumatycznym w pionowej rurze podczas 

propagacji korka twz. plug’u. Jednym z możliwych 

sposobów oszacowania opóźnienia jest określenie 

globalnego piku funkcji korelacji wzajemna (patrz równanie 

1). Jest oczywistym, że wyznaczenie piku może być 

nieprawnym dla przypadku zaszumionych sygnałów 

wejściowych. Problem można rozwiązać przez poprawę 

parametrów jednostki pomiarowej. Jednakże w artykule ten 

problem został pominięty . Innym podstawowym problemem 

jest to, czy takie globalne maksimum dla obliczonej funkcji 

korelacji istnieje. W praktyce mogą pojawić się dwa 

przypadki: funkcja korelacji może nie mieć wyraźnego piku 

przykładowo funkcja korelacji wzajemnej zwiększa lub 

zmniejsza się, a po drugie funkcja korelacji może mieć wiele 

lokalnych maksimów. 

 

Rys. 3. Zmiany wartości w wybranym pikselu (15,15) obrazy 

tomograficznego,  Ta/b/c – interwały czasowe 

 

Do wyznaczania odpowiedniego okna czasowego 

niezbędne są wzorce sygnałów dla których wykres korelacji 

wzajemnej posiada ewidentny pik. W przypadku propagacji 

przepływów w postaci tzw. korków na przykład przepływów 
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typu transportu pneumatycznego, sygnały reprezentujące 

zmiany koncentracji mają kształty zbliżone do serii 

impulsów występujących nieregularnie. Każdy taki „impuls” 

odpowiada jednej czasowi występowania korka  

w płaszczyźnie sensora tomograficznego. Ponieważ czas 

propagacji korków nie jest stały, wybór okna czasowego ze 

stałą długością M nie jest możliwy. Dodatkowo korki 

występują nieregularnie dla tego powstaje problem 

automatycznego wyznaczania czasu pojawienia się korka  

i jego zakończania. Stąd algorytm wyznaczania prędkości na 

podstawie wzoru (1) powinien automatycznie wykrywać 

momenty występowania korków Nb i Ne, gdzie Nb/Ne – 

numer klatki pojawienie/zakończenie korka. 

Zastosowanie zwykłego progowania do wyznaczania 

czasowych momentów nie jest możliwe ze względu na ten 

fakt iż istnieje spore prawdopodobieństwo występowania 

propagacji materiału w krótkich interwałach czasowych. 

Jednakże odpowiadające im sygnały zmian wartości pikseli 

w zrekonstruowanych obrazach nie będą nadawać się do 

wyznaczania prędkości materiału metodą korelacyjną ze 

względu na ich krótkotrwałość. Taki przypadek można 

określić jako impulsowy szum w terminach pojęć obróbki 

sygnałów. Jest też oczywistym że funkcja korelacji 

wzajemnej nie może być obliczana dla Nb and Ne we wzorze 

(1). Należy dodatkowo dodać interwały czasowe przed i po 

w celu uformowania wzorca sygnału mającego kształt 

impulsu. 

Dla automatycznego określenia momentów czasowych 

nadających się do obliczania funkcji korelacji wzajemnej 

zaproponowano następujący algorytm: 

1. Wybór doświadczalny wartości progowej s0, 

2. Wybór doświadczalny przedziału ufności M0·T, gdzie 

M0 to arbitralnie ustawiona liczba ramek  

3. Sygnał ��,����� / 
�,����� jest poniżej wartości 

progowej, 

4. Jeżeli wartość sygnału ��,����� / 
�,����� przekracza 

wartość progową s0 przedziału ufności [Np.·T, 

Np·T+M0·T] moment Np·T-M0·T jest wybierany jako 

początek wzorca sygnału, 

5. Jeżeli wartość sygnału ��,�����/
�,����� jest poniżej 

wartości progowej s0 przedziału ufności [Ne·T, 

Ne·T+M0·T] moment Ne·T+M0·T jest wybierany jako 

koniec wzorca sygnału, 

6. Funkcja korelacji wzajemnej jest obliczania wg wzoru: 

��,����� �
�

�$%�&�'�(
∑ ��,�����
�,���� � ����,�$��(
���&%�(

 (3) 

7. Podsumowując, prędkość przepływu w (i, j) piksela jest 

obliczana wg wzoru 2, z uwzględnieniem interwału 

[Ne·T, Ne·T+M0·T]:  

��,�|*�$+,	�$+��(+, �	 !"# .  (4) 

8. Powrót do kroku 3 przy czym n=Ne tzn. zaczynamy 

analizę sygnałów począwszy od momentu interwału 

kiedy sygnał jest poniżej wartości progowej��,��-.�� / 

�,��-.��.  

Należy podkreślić, że takie podejście oznacza że 

prędkość jest wyznaczana dla wybranych wzorców 

sygnałów i odpowiada ona prędkości przepływy  

w określonym interwale czasowym. Do obliczania następnej 

wartości prędkości trzeba znaleźć kolejne odpowiednie 

wzorce sygnałów. Rysunek 4 przedstawia przykład zmian 

koncentracji w określonym pikselu dla przepływu typu gaz/ 

ciało stałe w transporcie pneumatycznym (sekcja pionowa). 

Jak możemy zauważyć możliwy jest pomiar prędkości dla 

dwóch wzorców sygnałów jedynie. Poza tymi interwałami 

prędkość nie może być wyznaczona ze względu na niski 

poziom sygnałów oscylujących w granicach poziomu 

szumu.  

3. WERYFIKACJA METODY 

Opracowana metoda została zweryfikowana 

eksperymentalnie na stanowisku doświadczalnym 

znajdującym się w Instytucie Informatyki Stosowanej 

Politechniki Łódzkiej [3]. Czujnik ECT był zbudowany na 

rurze z wykonanej z plexi o średnicy wewnętrznej 150 mm 

(rys. 4). Tak przygotowany czujnik został podłączony do 

systemu pomiarowego ECT, opartego na technice 

ładowania/rozładowania przy pomiarze pojemności 

elektrycznej. System ECT umożliwiał pomiar z prędkością 

11 ramek na sekundę [6]. Rekonstrukcja obrazu została 

wykonana przy pomocy iteracyjnego algorytmu IBP  

(ang. iterative back-projection), [19].  

 

Rys. 4. Schemat układu pomiarowego 

Weryfikacja ta została przeprowadzona na podstawie 

analizy sekwencji obrazów tomograficznych 

zrekonstruowanych z danych pomiarowych z systemu 

przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich. Transport 

materiału związany był z dwoma zjawiskami: materiał 

opadał w dół pod wpływem siły grawitacji.  

Na rysunku 5 pokazano przykładowe obrazy 

zrekonstruowane dla danych pobranych podczas pomiaru 

modelowanego przepływu wirowego.  

 

Rys. 5. Przykłady zrekonstruowanych obrazów  

tomograficznych 
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Rys. 6. Przykłady okien czasowych do obliczenia prędkości 

przepływu w oparciu o proponowane podejście 

 (wybrany próg s0 = 0,1) 

Na rysunku 6. pokazano przykłady określania okien 

czasowych do wyznaczania prędkości przepływu za pomocą 

zaproponowanego rozwiązania. 

4. PODSUMOWANIE  

Wielofazowe badanie przepływu i pomiary prędkości 

wymagają połączenia wielu technologii, czujników  

i algorytmów, aby zapewnić niezawodne i skuteczne 

rozwiązania. Znane metody pomiaru czasu przejścia nie 

uwzględniają wyboru przedziałów czasowych. Artykuł 

przedstawia sposób obliczania prędkość za pomocą techniki 

korelacji wzajemnej. W przeciwieństwie do klasycznych 

metod, proponowana metoda uwzględnia dodatkowe 

kryterium, tj. obecność wzorców przepływu w objętości 

czujnika. Wyniki otrzymano dla eksperymentów  

z przepływem grawitacyjnym; jednak proponowana metoda 

może być również stosowana do innych przepływów  

o różnych modalnościach tomograficznych. 

5. PODZIĘKOWANIE 

Prace zostały sfinansowane z Programu Operacyjnego 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: projekt 

PLATOM POIR.04.01.02-00-0089 / 17-00. 
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FLOW TRACING VELOCITY MEASUREMENT IN PLUG FLOWS USING TWIN PLANE 

ELECTRICAL CAPACITANCE TOMOGRAPHY 
 

The article presents the disadvantages of the known correlation method for estimating time delay. It has been shown 

that the correlation method for measuring the flow velocity based on tomographic images obtained with a two-plane 

electrical tomography has serious limitations in practice, especially when the flow is in the plug regime case. The basic 

problem is the non-stationarity of the measured data, therefore the requirement to correlate the input data is not met. It has 

been shown that the flow rate can be measured when the data is suitable. An approach for determining the time intervals for 

calculating the flow velocity was proposed. It has been shown that the approach allows calculating the flow rate in the right 

way. The results of flow velocity calculations using the proposed concept of a dynamic gas and solid flow regime are 

presented. Although the proposed concept was verified for tomographic data only, the authors assume that it can be applied 

for measurement systems based on other modalities, for example, gamma-ray measurement and other systems which 

employed a cross-correlation function.  

 

Keywords: electric tomography, flow velocity, time interval. 
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Streszczenie: Zabezpieczenie transmisji danych urządzeń 

pomiarowych jest ważnym obszarem bezpieczeństwa cyfrowego 

determinującym rzetelność pomiaru. Metody ochrony takie jak 

ograniczenie dostępu do zasobów systemu, czy techniki 

uwierzytelnienia i kodowania informacji utrzymują ryzyko 

transmisji cyfrowej w akceptowalnych granicach. Jednakże  

w praktyce wciąż wykrywane są elementarne luki zabezpieczeń 

sieciowych w przyrządach pomiarowych. Temat zabezpieczeń 

transmisji danych w rozwiązaniach metrologicznych jest więc 

aktualny. W nowych urządzeniach wprowadzanych na rynek, 

przesyłanie wyników pomiarów jest pożądaną funkcjonalnością.  

W entuzjazmie korzystania z dostępu online nie można zapomnieć  

o testowaniu bezpieczeństwa, badaniach oraz kontroli.  

Na straży wiarygodności pomiaru, poza rozwiązaniami 

informatycznymi, stoją regulacje prawne, normy oraz wytyczne 

organizacji metrologicznych. Zawarte w nich wymogi i zalecenia 

opisują metodykę testów wyszczególniając ochronę transmisji 

danych w przyrządach pomiarowych. 

  
Słowa kluczowe: przyrządy pomiarowe, transmisja danych, 

bezpieczeństwo informacyjne, testy bezpieczeństwa. 

  

1. WSTĘP 
  

Współczesne przyrządy pomiarowe podlegające 

prawnej kontroli metrologicznej mają być zgodne z  wymo-

gami m.in. bezpieczeństwa cyfrowego. Dotyczy to również 

urządzeń wykorzystywanych w laboratoriach pomiarowych 

stosujących normy jakości (np. ISO 17025) [1]. Zastosowa-

nie technik informatycznych, sieci komputerowych i różnych 

kanałów przesyłania danych wymusza potrzebę zabezpiecze-

nia transmisji danych urządzeń pomiarowych i zapewnienia 

rzetelności pomiaru. Włamania do sieci i systemów tele-

informatycznych mogą zachwiać zaufanie do wiarygodności 

wyników pomiarów. Dlatego należy mieć na uwadze czy 

użyte rozwiązania w przyrządach pomiarowych faktycznie 

zabezpieczają przesyłane wyniki pomiarów? Jak zapewniono 

weryfikację niezmienności przesyłanych informacji oraz jak 

zabezpieczono dostęp do systemu oraz zebranych danych? 

Występujące ryzyka definiowane są głównie jako 

nieuprawniony dostęp do danych, przejęcie kontroli nad 

układem pomiarowym, fałszowanie i utratę danych. 

Koniecznością są wiec środki ochrony takie jak ograniczenia 

dostępu do zasobów systemu (np. odpowiednia konstrukcja 

urządzenia, stosowanie polityki bezpieczeństwa) oraz 

techniki uwierzytelnienia i kodowania informacji. 

Ochrona transmisji danych metrologicznych jest  

uwzględniana w wymaganiach prawnych, które warunkują 

dopuszczanie przyrządów do użytkowania. Przykładowo dla 

urządzeń do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu 

drogowym stwierdzono: „Zarejestrowane dane, jeśli są 

transmitowane powinny zawierać dodatkowo sumy kontrol-

ne lub pieczęcie elektroniczne i mogą zawierać dodatkowo 

podpisy elektroniczne osób dokonujących pomiaru, 

umożliwiające potwierdzenie przez przyrząd i przez 

oprogramowanie zewnętrzne współpracujące z przyrządem 

niezmienności tych danych po ich transmisji do systemów 

ogólnodostępnych.” [2]. 

Podobnie w innych wytycznych i normach dotyczących 

sprzętu pomiarowego zawierającego oprogramowanie, wiele 

uwagi poświęcono połączeniom między elementami układu 

pomiarowego i bezpieczeństwu transmisji danych. Zapisy  

dokumentów OIML D31 2008 [3], WELMEC 7.2 Software 

Guide [4] przedstawiają zagadnienia transmisji danych 

pomiarowych i zabezpieczeń kryptograficznych. Również 

norma ISO 17025 odnosząc się do zarządzania informacjami 

laboratoryjnymi (7.11.3) zwraca uwagę na ochronę danych 

przed nieuprawnionym dostępem (manipulacją i usunięciem) 

oraz na integralność informacji [1]. W szczególności 

wyróżnia przesyłanie danych w laboratorium z używanych 

komputerów oraz urządzeń pomiarowych przez sieć tele-

informatyczną (LAN, Wi-Fi). 

Pomimo że techniki zabezpieczeń transmisji danych są 

powszechnie znane i stosowane w urządzeniach sieciowych 

nie związanych z metrologią – w praktyce okazuje się, że 

cześć przyrządów pomiarowych przed wprowadzeniem ich 

na rynek w trakcie badań wykazuje niepokojące podatności 

informatyczne i luki bezpieczeństwa. Spotykane jest w nich 

korzystanie z nieszyfrowanych protokołów, jak FTP, HTTP, 

czy używanie aplikacji sieciowych bez ochrony systemem 

kont i haseł. Rosnąca konkurencja na rynku sprawia, że nie-

którzy dostawcy urządzeń pomiarowych działając w pośpie-

chu, jakby zapominają o zabezpieczeniu swych urządzeń 

przed atakami z sieci. Przedstawiane do badań oprogramo-

wania przyrządy pomiarowe, niemal na ostatnim etapie 

przed wprowadzeniem ich do użytkowania, muszą być 

poprawiane, gdyż nie zapewniają ochrony sieciowej zgodnej 

z obowiązującymi przepisami, zaleceniami metrologiczny-

mi, czy nawet wytycznymi bezpieczeństwa informatyczne-

go, pomimo że są one bieżąco publikowane i najczęściej 

ogólnie dostępne. 

 

2. OCHRONA URZĄDZEŃ PRACUJĄCYCH W SIECI 
 

Ochrona przyrządów pomiarowych pracujących w sieci 

korzysta z zasad ochrony innych urządzeń informatycznych  
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i dotyczy trzech obszarów: kontroli dostępu, uwierzytelnia-

nia (authentication) i kodowania (szyfrowania) informacji. 

Wymienione płaszczyzny stanowią bazę nie tylko rozwiązań 

technicznych transmisji danych, ale też dla konstruowanych 

wymogów prawnej kontroli metrologicznej, od których 

zależy dopuszczenie przyrządów do obrotu i użytkowania. 

  

2.1. Kontrola dostępu 

Pod względem samej informatyki, kontrola dostępu ma 

zapewniać ochronę danych przed nieuprawnionymi użytko-

wnikami i polega na zabezpieczeniu dostępu do systemu 

teleinformatycznego. W tym celu nakładane są ograniczenia  

na poszczególne warstwy urządzeń, zasobów i systemów. 

Ochrona jest realizowana dwutorowo, przez poziomy 

kontroli dostępu w systemie operacyjnym oraz zabezpiecze-

nia sprzętowe. W systemach rozproszonych, wymieniają-

cych informacje metrologiczne poprzez otwarte i zamknięte 

sieci transmisyjne (zob. [4]) ochronę wspiera ustalona 

polityka bezpieczeństwa, zarządzanie uprawnieniami, konta-

mi użytkowników, a także sieciowe zapory ogniowe, 

odpowiednia konfiguracja routerów oraz ochrona 

antywirusowa [5]. 

W przyrządach pomiarowych kontrola dostępu winna 

chronić oprogramowanie urządzenia, jego parametry 

konfiguracyjne oraz dane pomiarowe przed dostępem 

poprzez interfejsy komunikacyjne oraz przed fizycznym 

dostępem do wewnętrznych elementów przyrządu. 

 

2.2. Uwierzytelnianie 
Obszar uwierzytelniania wynika z potrzeby weryfikacji 

autentyczności obiektów zawierających dane w sieci. 

Wiadomo, że autentyczność kogokolwiek lub czegokolwiek 

w sieci nie może być z góry gwarantowana. Niespodziewane 

incydenty bezpieczeństwa wzmagają potrzebę kontroli, 

audytów bezpieczeństwa i zwykłego przypominania  

o ciągłym ryzyku, że pojawiający się w sieci użytkownicy, 

wiadomości, dokumenty, oprogramowanie, serwery, czy 

inne elementy nie zawsze muszą być tymi, za jakie się 

podają. Mechanizmy uwierzytelniania pozwalają potwier-

dzać niezmienność danych (plików, wiadomości) wytworzo-

nych przez dane źródło wraz z jego autentycznością. 

Często stosowanym mechanizmem uwierzytelniania są 

techniki podpisu cyfrowego oparte na kryptografii [6]. 

Podpis cyfrowy wymaga od nadawcy wygenerowania pary 

kluczy publicznego i prywatnego oraz dostarczenia odbiorcy 

swego klucza publicznego. Następnie nadawca za pomocą 

odpowiedniej funkcji tworzy skrót (hash) z danych, które 

zamierza przesłać i generuje podpis (digital signature) 

poprzez zaszyfrowanie utworzonego hasha swoim kluczem 

prywatnym, zgodnie z tym jak przedstawiono na rysunku 1. 

Otrzymany wynik jest właściwym podpisem elektroni-

cznym, który nadawca przekazuje odbiorcy wraz z danymi, 

których użył do wygenerowania podpisu. 

Odbiorca chcąc zweryfikować nadawcę oraz otrzymane 

dane, najpierw odszyfrowuje podpis cyfrowy korzystając  

z klucza publicznego nadawcy, uzyskując pierwszy hash. 

Następnie z otrzymanych danych odbiorca tworzy drugi hash 

i porównuje go z pierwszym odszyfrowanym hash’em.  

Ich zgodność gwarantuje autentyczność (authentication), 

niezaprzeczalność (non-repudiation) oraz integralność 

(integrity) danych. 

Podpis cyfrowy poręcza, że nikt nie „podszyje” się pod 

nadawcę, bo tylko on dysponuje prywatnym kluczem 

nadawcy. Z kolei nadawca nie może zaprzeczyć, że wysłane 

dane pochodzą od niego, gdyż tylko on zna klucz prywatny, 

którym posłużył się do podpisania danych. Dane nie mogły 

zostać też zmienione (np. przez niepowołane osoby), gdyż 

ich modyfikacja spowodowałaby zmianę wyliczonego przez 

odbiorcę hash’a oraz jego niezgodność z hash’em zawartym 

w podpisie elektronicznym nadawcy [5]. 

 

 
Rys 1. Uwierzytelnianie przesyłanych danych 

 

Należy zwrócić uwagę, że o stopniu bezpieczeństwa 

podpisu, wykorzystywanego m.in. przy przesyłaniu danych 

pomiarowych, decyduje prawidłowe stosowanie kryptografii 

klucza publicznego. Ważna jest ochrona i nieudostępnianie 

klucza prywatnego wraz z wiarygodnym rozpowszechnia-

niem kluczy publicznych. Klucze powinny być dostępne 

jako certyfikaty wydawane przez zaufaną instytucję CA 

(Certification Authority), która zajmując się ich dystrybucją 

dba o weryfikację danych przynależnych do użytkownika 

[6]. Urządzenia pomiarowe z uwierzytelnianiem powinny 

być zabezpieczone przed możliwością skopiowania klucza 

prywatnego z przyrządu lub jego podmiany. Skuteczność 

ochrony danych pomiarowych podczas transmisji przed ich 

przekłamaniem lub zmianą zależy od zachowania prawidło-

wych zasad uwierzytelniania. 

 

2.3. Kodowanie (szyfrowanie) informacji 
Celem szyfrowania informacji jest umożliwienie jedy-

nie upoważnionego odczytu danych i ograniczenie do nich 

dostępu. W obszarze tym, tak jak przy uwierzytelnianiu, 

stosuje się podobne standardy i rozwiązania kryptograficzne 

wraz z algorytmami szyfrowania blokowego i strumienio-

wego [5, 6]. Różnica polega na tym, że dane nie są 

przesyłane jawnie, ale wcześniej są zakodowane i w ukrytej 

formie są albo przechowywane są na nośnikach danych, albo 

przekazywane dalej podczas transmisji na odległość. 

Przy przesyłaniu danych pomiarowych wymagany 

poziom zabezpieczeń uzyskuje się przez szyfrowanie 

asymetryczne, gdzie istotą jest stosowanie par kluczy: 

prywatnego i publicznego pamiętając, jak przy 

uwierzytelnianiu, o należytej ochronie i wiarygodnej dystry-

bucji kluczy. Dane przed przesłaniem są szyfrowane 

kluczem publicznym odbiorcy, co przedstawiono na ryunku 

2. Dostęp do informacji po ich dostarczeniu jest możliwy 

wyłącznie z użyciem klucza prywatnego. 

Kodowanie informacji ma szczególne zastosowanie 

również przy szyfrowaniu samego kanału w transmisji 

danych. Chociaż teoretycznie może ono być realizowane  

na dowolnej warstwie protokołów modelu komunikacyjnego 

OSI, to praktycznie najczęściej kodowanie odbywa się albo 

w warstwie fizycznej na poziomie łącza transmisyjnego, 

albo na warstwach najwyższych w węzłach końcowych. 

Zaletą szyfrowania w warstwie fizycznej, na poziomie 

połączeń, jest szybkość i prosta obsługa, bo szyfrowane są 
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wszystkie przesyłane dane. Jednak w takim rozwiązaniu 

zabezpieczone informacje są narażone na ujawnienie  

w każdym z węzłów pośredniczących, gdyż przed kolejnym 

przesłaniem muszą zostać odkodowane i zaszyfrowane 

ponownie do dalszej transmisji. Wady tej nie mają metody 

szyfrowania w węzłach końcowych, ponieważ transmitowa-

ne dane pozostają zaszyfrowane podczas całej drogi i zostają 

rozkodowane dopiero, gdy osiągną miejsce przeznaczenia. 

Problemem w tej metodzie jest jednak potencjalna możli-

wość śledzenia drogi pakietów i określania punktów 

krańcowych połączenia, a także podatność na analizę ruchu 

w sieci [6]. Systemy mające zapewnić większe bezpieczeń-

stwo wymagają więc zastosowania obu tych metod łączenie, 

co eliminuje opisane wady. 

 

 
 

Rys 2. Kodowanie (szyfrowanie) informacji 

 

Transmisję danych w przyrządach pomiarowych, 

podobnie jak w innych urządzeniach, zabezpiecza się przez 

przez wybór i stosowanie odpowiednich, szyfrowanych 

protokołów komunikacyjnych, np. protokołu SSL, który jest 

rozwiązaniem kryptograficznym odrębnym od aplikacji [7]. 

Zapewnia on, poza uwierzytelnieniem serwera, również 

autoryzację klienta oraz szyfrowanie przesyłanych danych. 

Dobór zastosowanych metod zależy od poziomu 

bezpieczeństwa ochrony danych pomiarowych przed 

dostępem osób nieupoważnionych. 

 

3. BADANIA BEZPIECZEŃSTWA TRANSMISJI 
    DANYCH W PRZYRZĄDACH POMIAROWYCH 

 

Badania przyrządów pomiarowych pod względem 

bezpieczeństwa transmisji danych oparto na przepisach 

określających wymagania dla danej grupy typów 

przyrządów. Uwzględnia się też wytyczne, zalecenia i normy 

organizacji oraz instytucji metrologicznych jak: OIML, 

WELMEC, PKN, ISO i liczne standardy dla bezpiecznych 

systemów w IT, np. BS 7799, CIS, NIST, COBIT, ITIL. 

 
3.1. Metodyka badań 

Badanie zabezpieczeń transmisji danych można oprzeć 

na metodach testów akceptacyjnych i bezpieczeństwa 

oprogramowania. Adaptacja takiej metodyki została wdro-

żona w Pracowni Badań Oprogramowania ZMI Głównego 

Urzędu Miar (GUM) przyczyniając się do rozwoju  

i modernizacji regulacji w zakresie certyfikacji przyrządów 

pomiarowych, w tym wytycznych dotyczących transmisji 

danych. Przykładem mogą być zmiany w przepisach 

dotyczących przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów  

w ruchu drogowym [2] oraz współudział w aktualizacji 

przewodnika WELMEC WG7.2. Obszary badań bezpieczeń-

stwa: oprogramowania, przechowywania i transmisji danych, 

wskazane w przewodniku WELEMC WG 7.2 [4] stosowane 

są w GUM w zakresie oceny zgodności przyrządów 

pomiarowych z dyrektywą MID i adoptowane do krajowych 

przepisów, które dotyczą poszczególnych rodzajów 

przyrządów pomiarowych podlegających ocenie zgodności. 

Współczesne układy pomiarowe mają zwykle 

konstrukcję modułową, w której między elementami 

przesyłane są sygnały sterujące, parametry etapów procedury 

pomiarowej, cząstkowe wyniki pomiarowe. Ostateczny 

wynik pomiaru jest eksportowany do zewnętrznych 

systemów przetwarzania i przechowywania danych.  

W pierwszym etapie badań należy zdefiniować zakres  

i obszary wymaganej ochrony uwzględniając ocenę 

istotności przesyłanych danych dla bezpieczeństwa  

i wiarygodności wyników pomiaru. Zazwyczaj w systemach 

metrologicznych zabezpieczenia kryptograficzne i logiczne 

uzupełniane są przez tradycyjne mechaniczne ograniczenia 

dostępu. Zabezpieczenia przed dostępem do konstrukcji 

wewnętrznej przyrządu przez system plomb eliminują 

konieczność zabezpieczeń transmisji danych pomiędzy ich 

podzespołami zamkniętymi we wspólnej obudowie. 

Weryfikacji na poziomie badań funkcjonalnych (czarno-

skrzynkowych) wymagają zaimplementowane wewnątrz 

przyrządu mechanizmy wykrywania błędów transmisji przed 

przekłamaniami i zakłóceniami. 

W przypadku sygnałów przepływających poza 

zabezpieczoną przed dostępem częścią układu pomiarowego, 

pozostają kwestie związane z autentycznością i poufnością 

danych, a także uwierzytelniania dostępu. Należy 

skontrolować prawidłową implementację i działanie 

mechanizmów uwierzytelniania i szyfrowania danych. 

Problematykę badań komplikuje różnorodność stoso-

wanych kanałów transmisji danych. W literaturze [4] 

zastosowano szerszą ich klasyfikację, pod względem 

różnych cech: sieci otwarte (ogólnodostępne) i zamknięte, 

interfejsy przewodowe i bezprzewodowe itp. 

Wśród najpowszechniej stosowanych w przyrządach 

pomiarowych interfejsów komunikacyjnych, możemy wyró-

żnić komunikację via Internet, zarówno przez przewodowe 

medium transmisji (przewód miedziany bądź światłowód) 

oraz bezprzewodowe (Wi-Fi), komunikację lokalną w stan-

dardzie BT, IR, USB, RS-232. Wszystkie wymienione 

rodzaje kanałów transmisji danych wymagają innych stopni 

ochrony, posiadają wbudowane różne metody zabezpieczeń 

(BT, kanał SSL i VPN, bity parzystości, SHA). W badaniach 

należy uwzględnić wszystkie zewnętrzne porty i protokoły 

przyrządu oraz możliwe dostępy bezprzewodowe i kanały 

zdalnego sterowania przyrządem. 

 

3.2. Obszary regulacji oraz badań 
Regulacje w przepisach prawa oraz zalecenia 

zabezpieczeń przyrządów pomiarowych, w szczególności 

WELMEC 7.2 Software Guide [4], podają wymagania 

dotyczące bezpieczeństwa przesyłania danych w urządze-

niach pomiarowych, będąc jednocześnie wskazaniami  

dla testowania tego typu przyrządów. Zawierają zidenty-

fikowane ryzyka, a także wytyczne dotyczące poziomu 

akceptacji rozwiązań oraz używanych metod badań (analiza 

dokumentacji, testy funkcjonalne, testy strukturalne, analiza 

kodu źródłowego itp.). 

W zakresie kompetencji badacza jest weryfikacja 

poziomu i istotności ww. ryzyk w przewidywanym 

zastosowaniu przyrządu pomiarowego i dobór metod  

badań, celem sprawdzenia akceptowalnego poziomu bezpie-

czeństwa przyrządu pomiarowego. 

W obszarze badań bezpieczeństwa transmisji danych 

dokument WELMEC wyszczególnia następujące zakresy 
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wymagań: (T1) Kompletność transmitowanych danych.  

(T2) Ochrona przed przypadkowymi i nieumyślnymi 

zmianami. (T3) Integralność danych. (T4) Autentyczność 

przesyłanych danych. (T5) Poufność kluczy i danych.  

(T6) Obsługa uszkodzonych danych. (T7) Opóźnienie 

transmisji. (T8) Dostępność usług transmisji. 

Wymagania kompletności transmitowanych danych 

(T1) dbają aby przesyłane dane zawierały wszystkie istotne 

informacje niezbędne do prezentacji i późniejszego 

przetwarzania wyników w jednostce docelowej.  

Konieczna jest też ochrona przed możliwymi zmianami 

przesyłanych danych (T2). Urządzenie pomiarowe powinno 

chronić dane pomiarowe przed nieumyślną zmianą lub ich 

usunięciem, a oprogramowanie powinno wykrywać możliwe 

przekłamania transmisji. 

Przesyłając informacje metrologiczne w sieci należy 

zapewnić ich integralność (T3) oraz autentyczność (T4). 

Wyniki pomiarów powinny być chronione metodami 

uwierzytelniania danych przed możliwością dokonywania 

celowych zmian. 

Należy także uwzględniać poziom ryzyka, który jest 

wyższy jeśli urządzenie pracuje w sieci otwartej. Przyrządy 

narażone na pracę w podwyższonej klasie ryzyka powinny 

być odporne na próby włamań przeprowadzane nawet  

za pomocą specjalistycznych narzędzi informatycznych. Gdy 

ryzyko jest minimalne, wystarcza zastosowanie prostszej 

ochrony przed celowymi zmianami i falsyfikacją danych. 

Przesyłane dane pomiarowe w sieci powinny zawsze 

być chronione. Dlatego przyrządy pomiarowe wykorzystu-

jące transmisję muszą być wyposażone w mechanizmy 

weryfikacji autentyczności przesyłanych informacji oraz 

umożliwiać przypisanie wartości pomiarowych do określo-

nego pomiaru. 

W zależności od klasy ryzyka należy zapewnić 

odpowiednią ochronę i poufność kluczy kryptograficznych 

oraz szyfrowanie danych i wyników pomiarów (T5). 

Zalecenia WELMEC podają, że przyrządy pomiarowe 

mają uniemożliwiać przetwarzanie uszkodzonych danych 

powstałych w wyniku błędów transmisji (T6). Użytkownik 

nie powinien otrzymywać uszkodzonych, mylnych wyników 

pomiaru. Urządzenie winno prezentować jasny komunikat  

o wystąpieniu błędu transmisji i uszkodzeniu danych. 

Również opóźnienie lub zerwanie transmisji (T7) nie 

może wpływać na pomiar i jego wyniki. 

Należy zapewnić odporność na zanik dostępu do sieci 

komunikacyjnej (T8), zebrane dane pomiarowe muszą być 

przechowane do czasu przywrócenia łączności, a potem 

zostać przesłane do zamierzonego punktu docelowego. 

4. PODSUMOWANIE 
 

Szerokie zastosowanie technik przesyłania danych 

wprowadza nieznane wcześniej zagrożenia bezpieczeństwa 

przyrządów pomiarowych. W celu zmniejszenia ryzyka 

uzyskania nieupoważnionego dostępu i zmiany transmito-

wanych danych stosuje się szereg środków ochrony 

polegających na ograniczeniu dostępu do zasobów systemu 

urządzenia pomiarowego, uwierzytelnieniu danych oraz 

kodowaniu informacji za pomocą metod kryptograficznych. 

Przyrządy pomiarowe wyposażone w dostępne dla 

użytkownika interfejsy komunikacyjne powinny być badane 

pod względem zabezpieczeń transmisji danych pomiarowych 

i weryfikacji przesyłanych informacji. Regulacje w prze-

pisach prawa oraz wytyczne dla przyrządów pomiarowych 

podają szczegółowe wymogi i zalecenia odnośnie wykorzy-

stywania cyfrowego przesyłania danych i są wskazaniami 

dla testowania tego typu przyrządów. Obowiązujące 

wytyczne oraz metodyka badań powinny być aktualizowane 

ze względu na rozwój i stosowanie nowoczesnych techno-

logii w przyrządach pomiarowych. 
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SAFETY OF MEASURING INSTRUMENTS – DATA TRANSMISSION 
 

Securing data transmission in measuring instruments is the important area of digital security, which determines  

the reliability of measurement. Methods of protection such as limited access to system resources or the use of authentication 

and information encoding techniques keep the risk of digital transmission in acceptable limits. However, in practice 

elementary security gaps are still detected in measuring instruments. The subject of securing data transmission is up-to-date  

in metrological solutions. In new devices placed on the market, sending measurement results is a desired functionality.  

In enthusiasm over using online  access, we cannot forget about testing security, researches and control.  IT solutions, legal 

regulations, standards and guidelines of metrological organizations uphold the reliability of measurement. Requirements and 

recommendations contained in them, describe the methodology of tests, specifying the protection of data transmission  

in measuring instruments. 

 

Keywords: measuring instruments, data transmission, IT security, security tests. 
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Streszczenie: Rozwój technologii w obszarze ICT powoduje  

powstawanie nowych klas funkcjonalności i usług w zakresie 

tworzenia, przetwarzania i wykorzystania danych. Również  
w konstrukcji nowych przyrządów pomiarowych coraz częściej 

pojawiają się rozwiązania wirtualizacji i korzystania z zasobów 

sieciowych. Możliwości komunikacyjne, zdalne sterowanie 

przyrządami, zbieranie danych pomiarowych przesyłanych przez 

sieć, tworzenie centralnych baz danych i ich analiza otwierają coraz 

szersze możliwości dla metrologii. Aby móc z nich skorzystać 
konieczna jest bezpieczna infrastruktura, która spełni nie tylko 

wymagania bezpieczeństwa oferowane przez technologię 
teleinformatyczną, ale również zapewni zgodność z wymaganiami 

wypracowanymi przez metrologię. Perspektywa taka tworzy nowe 

możliwości w obszarze prac badawczych i nadzoru, aby zapewnić 
bezpieczeństwo cyfrowe infrastruktury pomiarowej. 

 

Słowa kluczowe: chmura metrologiczna, usługi cyfrowe, ICT, 

cyfryzacja, centrum przetwarzania danych metrologicznych. 

 
1. WSTĘP 
 

Artykuł przedstawia ogólną tematykę metrologiczną 
urządzeń pomiarowych związaną z cyfryzacją danych  

i systemami komputerowymi w rozwiązaniach chmurowych. 

Tworzenie zbiorów danych typu Big Data, stwarza nowe 

możliwości w metrologii, które są dostępne dzięki analizie 

danych i odkrywaniu złożonych zależności pomiędzy nimi. 

Rozwiązania tego typu muszą zapewniać zgodność 
standardów oraz wymagany poziom bezpieczeństwa 

przepływu i dostępu do danych metrologicznych.  

Przyrządy pomiarowe jeszcze niedawno były 

urządzeniami lokalnymi o konstrukcji zamkniętej,  

z ograniczonymi możliwościami komunikacji zewnętrznej. 

Ich funkcjonalność skupiała się na pomiarze i zapewnieniu 

jego wiarygodności oraz dokładności. Rozwój technologii 

informatycznej i innych obszarów przyczynia się do wielu 

zmian na tym polu. Możliwości zbierania dużych ilości 

danych pomiarowych powodują nowe potrzeby ich 

przesyłania i analizy, a także zmianę sposobów użytkowania 

przyrządów. Systemy pomiarowe w naturalny sposób 

przybierają postać rozległych, wieloelementowych struktur 

rozproszonych opartych na sieci teleinformatycznej, 

centrach przetwarzania danych i realizacji rozmaitych usług. 

Przykładem może być dokonująca się zmiana związana  

z tworzeniem wymagań i wdrażaniem środowiska pracy kas 

fiskalnych z rejestracją online, które mają przesyłać zebrane 

dane fiskalne z dokonywanych sprzedaży do Centralnego 

Repozytorium Kas [1]. Zdobyte doświadczenia tworzenia 

wymagań dla kas rejestrujących online mogą posłużyć do 

projektowania innych zbliżonych systemów wymiany 

danych, w tym systemów dla różnych rodzajów przyrządów 

pomiarowych podlegających prawnej kontroli metro-

logicznej.  

 
2. ROZWÓJ ICT I NORMALIZACJA  
    W METROLOGII 

 
Zapewnienie wiarygodności pomiarów w kontekście 

stosowania nowoczesnych rozwiązań przetwarzania danych 

wymaga szerszego podejścia do tego zagadnienia niż 
dostępne jest w samej branży IT. Zastosowanie sieciowego 

środowiska pracy wymaga uwzględnienia nowych rozwiązań 
i zachowania spójności w wielu innych obszarach. 

Przykładowo w systemach oceny zgodności i zatwierdzenia 

typu potrzebne jest dostosowanie wymagań dla przyrządów 

pomiarowych podlegających prawnej kontroli 

metrologicznej (np. konstrukcji, bezpieczeństwa i sposobu 

działania). Natomiast w laboratoriach konieczne jest 

uwzględnienie nowoczesnych rozwiązań w systemie jakości, 

np. przez wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 

17025:2018-02. Inne wymagania będą potrzebne przy 

wykorzystywaniu rozwiązań sieciowych i przetwarzania 

danych w organizacji systemu przekazywania jednostek miar 

i porównań. 
Istnieje szereg wymagań technicznych i organizacyj-

nych w przepisach krajowych i europejskich, które są 
dodatkowo uzupełniane przez aktualizowane opracowania 

norm i wytycznych organizacji metrologicznych. Wytyczne 

w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego przyrządów 

podlegających ocenie zgodności zawiera dyrektywa MID 

(Measuring Instruments Directive 2014/32/EU). Bardziej 

szczegółowe zalecenia znajdujemy także w europejskim 

przewodniku WELMEC 7.2 (Software Guide) oraz 

dokumencie D31 międzynarodowej organizacji OIML 

zatytułowanym „General requirements for software 

controlled measuring instruments”. Zawierają one wiele 

zaleceń dotyczących tworzenia, sprawdzania oraz oceny 

bezpieczeństwa oprogramowania i danych metrologicznych 
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oraz uwzględniają aspekty sieciowe. Przyrządy objęte 

systemem zatwierdzenia typu podlegają przepisom 

krajowym (niezharmonizowanym) zawartym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Gospodarki [2]. 

 

3. KONCEPCJA CHMURY METROLOGICZNEJ 

 

Rozwijające się technologie, takie jak cloud computing 

i Big Data, wprowadzają nową jakość w możliwościach 

analizy danych i  przepływie informacji. Ułatwiają one 

innowacyjność produkcji oraz zmiany w organizacji 

różnorodnych procesów gospodarczych. W tym istotne 

znaczenie ma metrologia prawna, która przyczynia się do 

wprowadzenia  „jednolitego rynku i usług cyfrowych” [3,4]. 

Koordynacja oparta na transformacji cyfrowej  

i metrologii prawnej jest w stanie przyczynić się do korzyści 

dla zainteresowanych stron (jak przemysł, jednostki 

notyfikowane, organy nadzoru rynku). Nowe rozwiązania 

mogą umożliwić powstanie nowych kierunków współpracy 

między stronami transakcji opartymi na pomiarze. 

Przykładowo możliwe będzie utworzenie cyfrowego rejestru 

przyrządów posiadających zatwierdzenie typu oraz ich 

ponowna legalizacja za pomocą metod statystycznych. 

Celem wsparcia procesów oceny zgodności i nadzoru 

rynku proponuje się utworzenie infrastruktury cyfrowej – 

European Metrology Cloud. Koncepcja utworzenia 

europejskiej chmury metrologicznej pojawiła się  
z inicjatywy PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) 

w ramach prac europejskich organizacji metrologicznych. 

Jest to inicjatywa realizowana przez wiodące Instytuty 

Metrologiczne we współpracy z przemysłem i innymi 

instytucjami związanymi z cyfryzacją życia gospodarczego. 

Obrany kierunek rozwoju nastawiony jest na realizację 
koncepcji „Przemysł 4.0” polegającej na wprowadzaniu 

szerokiej cyfryzacji i automatyzacji procesów zachodzących 

w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu zaawansowanych 

systemów IT, przemysłowego IoT (Internet of Things) oraz 

analityki danych. 

Komunikat Komisji Społecznej i Gospodarczej do 

Parlamentu Europejskiego i Rady Europy [3] przedstawiając 

wizję rynku wewnętrznego produktów przemysłowych, 

zawiera informacje o czynnikach blokujących innowacje. 

Jednym z elementów wydłużających czas wprowadzania 

produktu na rynek i ograniczającym jego cykl rozwoju są 
przepisy i regulacje. Innym takim czynnikiem jest 

niejednolity poziom zabezpieczeń cyfrowych w tym samym 

rodzaju przyrządów pomiarowych w różnych krajach 

europejskich, co jest zależne od poziomu badań i kryteriów 

akceptacji przyjętych w poszczególnych instytucjach 

certyfikujących.  

Z drugiej strony rozwój technologiczny pozwala  

w coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce wypracować 
referencyjne architektury w zakresie nowych technologii  

i usług dla metrologii prawnej, aby wypełnić cele Komisji 

Europejskiej. Pozwala to uwzględnić wszystkie grupy 

interesariuszy dla przemysłu jednostek notyfikowanych  

i dla organów nadzoru rynku, które przedstawiono na 

rysunku 1. Z kolei, zgodnie ze schematem przedstawionym 

na rysunku 2,, w celu integracji infrastruktur  

i bezpieczeństwa baz danych musi zostać najpierw 

zbudowany zaufany „rdzeń” będący platformą dla usług  

i dla komunikacji państw członkowskich [5].  

Przemysł i jednostki notyfikowane wyraziły potrzebę 
[4] wypracowania referencyjnych architektur w oparciu  

o zaawansowane technologie takie jak Cyber-Physical 

System, Internet of Things, cloud computing i przetwarzanie 

Big-Data. Są to elementy przyszłej europejskiej 

infrastruktury cyfrowej spełniającej zasadnicze wymogi 

metrologii prawnej będąc bezpiecznym narzędziem nadzoru 

rynku i organów weryfikujących. 

 

 
 

Rys. 1. Koncepcja European Metrology Cloud 
 

 
 

Rys. 2 Koncepcja zaufanej platformy dla Państwa członkowskiego 
 
4. SIECIOWE ŚRODOWISKA PRACY 
    PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 

 
Dotychczas stosowane powszechnie przyrządy 

pomiarowe miały ograniczoną funkcjonalność w zakresie 

przetwarzania danych i służyły głównie do realizacji funkcji 

pomiarowej. Oprócz tradycyjnej prezentacji wyniku 

pomiaru, ich funkcje umożliwiały eksport wyniku w postaci 

cyfrowej do systemów współpracujących (np. komputera).  

Przyrządy te umożliwiały również przechowywanie 

wyników pomiarów w nieulotnej pamięci wewnętrznej  

i odtworzenie historii zapisanych danych. Sterowanie 

urządzeniami tego typu było ograniczone do komunikacji 

lokalnej. W dalszym etapie rozwoju zaczęto wykorzystywać 
transmisję danych. 

Jednocześnie krajowe i europejskie regulacje 

sukcesywnie wprowadzają szereg wymagań dotyczących 

zakresu przechowywania danych pomiarowych, 

zabezpieczenia wyników pomiarów zarówno w trakcie ich 

przechowywania jak i transmisji danych, a także możliwości 

odtwarzania wraz z zapewnieniem wiarygodności  

i identyfikacji pomiaru.  

Pomimo tego, stosowana coraz powszechniej  

w gospodarce agregacja i analiza danych, odbywa się często 

poza nadzorem metrologicznym i jest realizowana przez 

indywidualne systemy teleinformatycznych użytkowników 
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przyrządów pomiarowych. Wraz z rozwojem technik 

transmisji danych, zwiększeniem prędkości i przepustowości 

sieci przesyłowych w sposób naturalny nastąpiło powstanie 

centrów przetwarzania danych, niezależnych i działających 

oddzielnie. Uregulowanie tego obszaru wymaga 

rozstrzygnięcia toczącej się w środowisku metrologicznym 

dyskusji na temat granic przyrządu pomiarowego i jego 

nadzoru.  Pojawiają się jednak próby regulacji tego obszaru 

połączenie z wdrażaniem systemów korzystających  

z sieciowego środowiska pracy. 

Przykładem realizacji tego rodzaju uregulowań jest 

aktualnie wprowadzane rozwiązanie systemu kas fiskalnych 

(rejestrujących) online [1]. Urządzeniem służącym do 

rejestracji obrotu oraz kwot podatku VAT należnego ze 

sprzedaży detalicznej jest kasa rejestrująca. Wcześniej kasy 

rejestrujące funkcjonowały jako niezależne urządzenia. 

Realizacja obowiązków raportowych odbywała się w formie 

papierowych wydruków z tych urządzeń.  
W odróżnieniu do dotychczas stosowanych kas 

fiskalnych nowe rozwiązanie online cechuje stałe połączenie 

z Centralnym Repozytorium Kas. Kasy online  

na bieżąco przesyłają dane do serwerów Ministerstwa 

Finansów przy wykorzystaniu opracowanego protokołu. 

Dane są przesyłane plikach JPK zgodnie z ustaloną strukturą 
JSON Schema stanowiącą część opublikowanej doku-

mentacji [6], która opisuje standardy dla projektowania 

nowych urządzeń współpracujących z repozytorium. 

Schemat systemu kas online przedstawiono na rysunku 3. 

 

 
 

Rys. 3. System kas online 
 

Przykład kas online ukazuje jak rozwój techniki 

wymógł transformację systemu fiskalnego. Dotyczy to nie 

tylko Polski, ale też innych krajów (np. Węgry, Turcja,  

kraje bałkańskie), gdzie przyjęto różne rozwiązania systemu 

pracy urządzeń fiskalnych. Mogą to być odrębne urządzenia 

kas z dostępem online do repozytorium albo tzw. kasy 

wirtualne realizowane przez oprogramowanie. Kasy 

wirtualne mogą być instalowane na komputerach bądź 
urządzeniach mobilnych jako specjalne aplikacje klienckie. 

Wszystkie te systemy opierają się na koncepcji powstania 

fiskalnego centrum przetwarzania danych, w którym będą 
gromadzone informacje dotyczące zarówno zrealizowanych 

transakcji w ujęciu detalicznym, raportów okresowych 

sprzedaży, czy parametrów sprzedaży, jak też danych 

dotyczących cyklu życia kasy, jej parametrów technicznych, 

konfiguracji raportów o błędach itp. 

Analiza danych umożliwi identyfikację nieprawidłowo-

ści, np. nieuprawnionych manipulacji sprzedaży, jak również 
raportowanie zdarzeń technicznych, takich jak awarie, 

naruszenie plomb, zerowanie pamięci, zmiany nastaw czasu, 

które mogą negatywnie wpływać na rzetelność i dokładność 
danych dotyczących rejestracji transakcji sprzedaży. 

Wprowadzenie nowego systemu powoduje szereg 

korzyści, z których warto wymienić: zmiejszenie szarej 

strefy, większe wpływy do budżetu państwa, zwiększenie 

akceptacji płatności bezgotówkowych oraz zapewnienie 

konsumentom dostępu do sytemu elektonicznych paragonów 

(e-paragonów). Dodatkowo dostęp do danych z kas 

fiskalnych online umożliwi łatwiejszy monitoring 

przeprowadzany przez służby kontrolujące. Zmniejszy to 

liczbę przypadkowych kontroli przeprowadzanych przez 

urzędników kontroli skarbowej. Z kolei wprowadzenie 

bardziej skutecznego nadzoru za pomocą narzędzi 

sieciowych i analizy danych spowoduje zmiejszenie nadużyć 
i bardziej uczciwą konkurencję na rynku. 

 

5. OBSŁUGA PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 
    ONLINE 
 

Obserwując naturalny rozwój systemów i przyrządów 

pomiarowych, jak również bazując na doświadczeniach  

w obszarze kas rejestrujących, widoczna jest potrzeba 

stworzenia infrastruktury umożliwiającej tworzenie wokół 

przyrządów pomiarowych centrów przetwarzania danych. 

Podejście takie przyczyni się z pewnością do rozwoju 

nowych usług w zakresie obsługi użytkowej i serwisowej 

przyrządów pomiarowych online oraz usług przekrojowych 

analiz danych. Zastosowanie sieciowych środowisk pracy  

w metrologii umożliwi utworzenie całościowych zbiorów 

danych z wynikami pomiarów oraz ich analizę, co jest 

użyteczne w projektowaniu systemów nadzoru nad 

przyrządami nowej generacji. Pozwoli to między innymi  

na monitorowanie i identyfikację elementów (przyrządów) 

zagrożonych błędami pracy, ujawni potencjalne ryzyka. 

Pozwoli to również na udostępnienie usług wspierających 

odbiorcę, w tym usług optymalizacji zasobów,  np. zużycia 

energii. 

Zastosowanie urządzeń pomiarowych wykorzystują-
cych sieciowe środowiska pracy może dotyczyć wielu 

obszarów. W pomiarach prędkości w ruchu drogowym, 

wyniki pomiarów, w tym zarejestrowane wykroczenia przez 

tzw. fotoradary (pliki multimedialne wraz z metadanymi) 

mogłyby być przesyłane do zbiorczych centrów  

przetwarzania danych, do których dostęp miałyby służby 

odpowiedzialne za analizę wykroczeń. Rozwiązanie 

sieciowe powinno zapewniać łatwą weryfikację pobranych 

danych w celu umożliwienia penalizacji wykroczenia dzięki 

dedykowanemu oprogramowaniu producenta systemu 

pomiarowego. 

Przy pomiarach zużycia energii elektrycznej, 

przygotowywane do wdrożenia tzw. inteligentne liczniki 

energii elektrycznej (smart meters) mogą wykorzystywać 
wspólną infrastrukturę komunikacyjną. Poszczególne dane 

pochodzące z pojedynczych liczników energii elektrycznej 

mogą być przekazywanie do ściśle określonych uczestników 

rynku energetycznego. Przykładowo dane o zużyciu system  

przekazywałby dostawcom energii, a dane o użytkowaniu  

i serwisowe np. o występujących błędach w pracy liczników 

do lokalnych operatorów energii. 

Wspólnym założeniem przedstawionych systemów jest 

dążenie, aby podczas rozpatrywania funkcjonowania 

przyrządu i wykonywania pomiaru, poza zasadą działania 

czujnika i układu przetwarzania oraz poprawnością pomiaru 

skupiać większą uwagę wokół rejestrowanych danych.  

Z przetwarzania i analizy tych danych wynika potrzeba 
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wprowadzenia nowego podejścia do ich nadzoru, serwisu, 

użytkowania, a także możliwości optymalizacji obsługiwa-

nych przez nie procesów. Aby to umożliwić konieczne są 
zasoby sieciowe, które umożliwią obsługę przyrządów 

online, jak to ukazano na rysunku 4. Budowa takiej 

infrastruktury wymaga uwzględnienia wielu aspektów np. 

standaryzacji komunikacji między poszczególnymi 

elementami, czy identyfikacji potrzeb poszczególnych 

interesariuszy. 

 

 
 

Rys. 4. Środowisko sieciowe systemu bądź urządzenia 

pomiarowego 
 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Wykorzystanie możliwości nowych technologii 

wymaga stworzenia i wdrożenia rozwiązań sieciowych  

w metrologii.  

Budowa sieciowego systemu metrologicznego wymaga 

osadzenia komponentów pomiarowych w środowisku 

gwarantującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa  

i zaufania w celu zapewnienia rzetelności pomiaru. 

Infrastruktura sieciowa będąca częścią środowiska 

pracy przyrządów pomiarowych poza spełnianiem wymagań 
standardów ICT musi jednocześnie być zgodna z przepisami 

i wytycznymi normalizującymi budowę i wykorzystanie 

przyrządów pomiarowych. 
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NETWORK ENVIRONMENT OF MODERN MEASUREMENT INSTRUMENTS 

 

The development of technology in the field of  ICT leads to the creation of new classes of functionality and services 

with regard to creating, processing and using data. Solutions of virtualization and the use of  network resources also appear 

more often in the design of new measuring instruments. Communication possibilities, the remote control of instruments, 

collecting measurement data sent by network, creating central databases and their analysis, open wider opportunities for 

metrology. In order to benefit from them, secure infrastructure is necessary, which will fulfil not only security requirements 

offered by ICT but also will ensure compliance with the requirements developed by metrology. Such perspective provides 

new opportunities in the field of research works and supervision to ensure the digital security of metrological infrastructure. 

Key words: metrology cloud, digital services, ICT, digitalization, metrological data processing center. 
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Streszczenie: W artykule przedstawiono zaprojektowany                
i wykonany kompaktowy przepływomierz z kryzą (mikrokryzą)     
z wlotem stożkowym. Przepływomierz ten będzie służył do 
pomiaru strumienia objętości przy niewielkich wartościach liczby 
Reynoldsa. Badania za pomocą tego przepływomierza 
przeprowadzono w obszarze przepływu laminarnego dla strumienia 
oleju hydraulicznego o lepkości kinematycznej 16,4 … 42,7 mm2/s. 
Wyniki wzorcowania przedstawiono w postaci wykresów 
charakterystyk przepływowych qv = f(∆p) i wyznaczonej 
uśrednionej wartości współczynnika przepływu równej C = 0,895 
w zakresie liczb Reynoldsa ReD od 100 do 1000. 
 
Słowa kluczowe: przepływomierz zwężkowy, kryza z wlotem 
stożkowym, współczynnik przepływu. 

 

1. WPROWADZENIE  
 

Ogólnie strumieniem objętości nazywamy ilość płynu 
przepływającą przez przekrój poprzeczny przepływowego 
kanału hydraulicznego w jednostce czasu. Na wyznaczenie 
tego strumienia mają wpływ parametry fizyczne płynu takie 
jak: ciśnienie, temperatura, lepkość oraz jego gęstość.          
Spośród parametrów tych, temperaturę i ciśnienie mierzy się 
bezpośrednio w kanale przepływowym i na tej podstawie 
wyznacza się lepkość oraz gęstość przepływającego w nim 
płynu. Na podstawie doświadczeń własnych, a także 
publikacji zagranicznych stwierdzono, że metoda zwężkowa 
jest najpopularniejszą i najbardziej niezawodną  
a jednocześnie najtańszą metodą pomiaru strumienia 
objętości w zastosowaniach przemysłowych. Podejmowane 
próby zastosowania przepływomierzy wolumetrycznych do 
pomiaru strumienia objętości cieczy lepkich (np. oleju 
opałowego lub hydraulicznego) nie dały pozytywnych 
wyników ze względu na „wyrabianie się” szlifowanych 
powierzchni (wirujących elementów pomiarowych) lub 
osadzanie się zanieczyszczeń ograniczających przepływ. 
W wielu wypadkach zastosowanie typowych zwężek 
znormalizowanych nie spełnia warunków pomiaru 
(obowiązujące normy podają przepisy dla pomiaru 
przepływu przy liczbie Reynoldsa Re > 10 000 i średnicy 

rurociągu D ≥ 50 mm), co zmusza badaczy do 
opracowywania zwężek o kształtach nieznormalizowanych 
wymagających indywidualnego wzorcowania [1]. 

Przy małych wartościach przepływającej strugi oleju 
hydraulicznego pomiar strumienia objętości stwarza znaczne 
problemy metrologiczne. Związane jest to z małą średnicą 
rurociągu przepływowego, co przy równocześnie 
zmieniającej się wraz z temperaturą lepkością kinematyczną 

oleju, prowadzi do uzyskiwania relatywnie niskich wartości 
liczby Reynoldsa [2, 3]. Z tego względu do pomiaru 
strumienia płynów lepkich bardzo przydatna wydaje się być 
kryza z wlotem stożkowym, dla której współczynnik 
przepływu zachowuje stałą wartość aż dla niskich wartości 
liczby Reynoldsa. Kryzę tę można stosować przy spełnieniu 
następujących ograniczeń: średnica otworu w kryzie  
d > 6 mm, średnica rurociągu D ≤ 500 mm i wartości 
przewężenia  0,1 ≤  β  ≤ 0,316 [4]. 

 

2. PROJEKT I WYKONANIE KRYZY 
 

Projektując kryzę (mikrokryzy) założono, że 
rurociągiem o średnicy wewnętrznej ø 18,9 mm będzie 
przepływał olej Hydrol L-HL 22 o gęstości ρ = 864 kg/m3. 
Olej ten będzie przepływał z maksymalnym strumieniem  
qv =  15 dm3/min., przy spiętrzeniu ciśnienia ∆p na kryzie 
nie przekraczającym 10 kPa.  Dla tak określonych założeń 
projektowych, postanowiono wykorzystać kryzę z wlotem 
stożkowym, którą stosuje się do pomiaru przepływów cieczy 
lepkich przy małych liczbach Reynoldsa [5]. Założono dla 
projektowanej kryzy przewężenie β = 0,47 wraz  
z podstawowymi wymiarami geometrycznymi, które 
przedstawiono na rysunku 1. 

 

 
 

Rys. 1. Wymiary zaprojektowanej mikrokryzy z wlotem 
stożkowym 
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Dla tak zaprojektowanej kryzy wykonano prototyp 
„w metalu” (stal nierdzewna). Następnie przeprowadzono 
weryfikację kąta wlotowego kryzy z wlotem stożkowym od 
strony napływu płynu i chropowatości powierzchni otworu 
przelotowego. Pomiary przeprowadzono za pomocą 
profilometru NANOSCAN 855. Wyniki pomiaru geometrii 
kryzy z otworem o średnicy ø 8,935 mm przedstawiono na 
rys. 2.   
 

 
 

Rys. 2. Wyniki pomiaru geometrii i chropowatości  
wykonanej kryzy 

 
Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że w stosunku do 
zaprojektowanej kryzy: jej kąt wlotu został zwiększony o ok. 
20°, a przeprowadzona obróbka wykańczająca powierzchni 
nie zapewniła założonej chropowatości wlotu kryzy, jej 
wartość została przekroczona - chropowatość wykonanej 
powierzchni wynosi Ra =1,68 µm.  

 

3. STANOWISKO BADAWCZE  

 
Na rysunku 3 przedstawiono wykonany w oparciu  

o założenia projektowe zwężkowy przepływomierz  
z przetwornikiem APR-2000/ALW. Przetwornik ten 
zastosowano do pomiaru różnicy ciśnienia spiętrzenia na 
kryzie (z wlotem stożkowym) wbudowanej w korpus  
z odcinkami rurociągu po stronie dolotowej i wylotowej. 

 

 
 

Rys. 3. Widok kompaktowego przepływomierza zwężkowego 

 
Pomiary przepływu strumienia objętości do 

wyznaczenia charakterystyk przepływowych przy różnych 
wartościach lepkości kinematycznej oleju, przeprowadzono 
na zmodyfikowanym stanowisku badawczym (zasilaczu 
hydraulicznym firmy HYDAC), którego uproszczony 
schemat hydrauliczny przedstawiono na rysunku 4.  

Strumień przepływającego w układzie hydraulicznym 
oleju Hydrol L-HL 22 zmieniano płynnie wykorzystując 
falownik do sterowania obrotami silnika elektrycznego  
w zakresie 435 … 1450 obr/min. Silnik (M) połączono 
poprzez sprzęgło kłowe z pompą zębatą o zazębieniu 
wewnętrznym (1), która przy nominalnych obrotach ma 
maksymalną wydajności qv = 16 dm3/min. Dodatkową 
płynną regulacje pomiarowego przepływu strumienia 
objętości umożliwia zawór (2), który tworzy dla 
przepływającego oleju tzw. upust boczny bezpośrednio do 
zbiornika. 
 

 
 

Rys. 4. Schemat hydraulicznego układu przepływowego 
- opis w tekście 

 

Dalej olej przepływa przez badany przepływomierz 
kompaktowy (3), skąd poprzez filtr dokładnego 
oczyszczania (4) wpływa do wlotu przepływomierza 
owalnokołowego NC4 (5). W tym układzie przepływomierz 
NC4 przyjęto jako wzorzec pomiaru objętościowego 
strumienia przepływu. Zmianę lepkości kinematycznej 
przepływającego oleju regulowano, zmieniając jego 
temperaturę. W stanowisku pomiarowym do stabilizacji 
nastawionej temperatury przepływającego oleju 
wykorzystano wodny ultratermostat UTU-2 (8). Podłączono 
go do rurowego wymiennika ciepła (7), który został 
wykonany w postaci miedzianej wężownicy grzewczej 
zanurzonej w oleju wypełniającego zbiornik. Masywny, 
stalowy zbiornik stanowi podstawę całego układu 
hydraulicznego stanowiska badawczego. Temperaturę oleju 
w układzie mierzono w sposób ciągły wykorzystując 
rezystancyjny czujnik temperatury Pt100 (6) w obudowie  
z głowicą zaciskową. W obudowie tej podłączono do 
czujnika rezystancyjnego Pt100 głowicowy przetwornik 
temperatury typu AT-2. Przetwornik temperatury 
zaprogramowano na zakres pomiarowy 0...80˚C  
z wyjściowym standardowym sygnałem 4...20 mA prądu 
stałego. 

Zastosowany jako wzorzec porównawczy do pomiaru 
przepływającego strumienia oleju, przepływomierz 
owalnokołowy typu NC4 charakteryzuje się błędem 
granicznym o wartości ∆qv  ≤ 0,25% wartości mierzonej  
w zakresie pomiarowym qv = 0,2…50 dm3/min. Powstające 
na kryzie ciśnienie różnicowe ∆p mierzono w sposób 
przytarczowy punktowy, „inteligentnym” przetwornikiem 
różnicy ciśnień typu APR-2000/ALW o zaprogramowanym 
zakresie pomiarowym 0...10 kPa dla standardowego wyjścia 
prądowego 4...20 mA. 
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4. POMIARY, OBLICZENIA I SYMULACJE 
 

Wykorzystując zarejestrowane pomiary strumienia 
objętości oleju hydraulicznego, wykonano punktowe (punkt 
- średnia z 60 pomiarów z krokiem próbkowania co  
5 sekund) charakterystyki przepływowe  qv = f(∆p) dla 
badanej kryzy z wlotem stożkowym które przedstawiono na 
rys. 5. Krzywe skrajne charakterystyk przepływowych przy 
przepływającym strumieniu objętości qv < 16 dm3/min  
przedstawiono w postaci linii ciągłych, dla lepkości 
kinematycznych 16,4 mm2/s i 42,7 mm2/s. Między nimi 
zawarte są punkty charakteryzujące pozostałe cztery 
lepkości kinematyczne dla których wykonywano pomiary.  
  

 
 

Rys. 5. Charakterystyki przepływowe qv = f(∆p) w zależności  
od lepkości kinematycznej 

 
Współczynnik przepływu C dla wykonanej kryzy 

pomiarowej, zamontowanej w badanym przepływomierzu 
kompaktowym, obliczano z równania (1). W obliczeniach 
wykorzystano zarejestrowane i uśrednione wcześniej 
wartości spiętrzeń oraz strumieni objętości z charakterystyk 
przepływowych qv = f(∆p) przedstawionych na rysunku 5. 
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gdzie: 
 C -  współczynnik przepływu  

 qv -  strumień  objętości 

 ∆p -  różnica ciśnień przed i za zwężką w [Pa], 

 β -  przewężenie, 

 ε -  współczynnik ekspansji (dla oleju ε = 1), 

 d -  średnica otworu w kryzie [m], 

 ρ -  gęstość oleju hydraulicznego [kg/m³]. 

 
Otrzymane w wyniku obliczeń wartości współczynnika 

przepływu C dla wybranych lepkości kinematycznych 
przepływającego oleju w zależności od liczby Reynoldsa 
przedstawiono w postaci wykresu C = f(Re) na rysunku 6. 
 

 
 
Rys. 6. Rozkład współczynnika przepływu w zależności  

od liczby Reynoldsa 
 

Dla, obliczonych z zależności (1) wartości 
współczynników przepływu, zaproponowano jego 
uśrednioną wartość równą  C = 0,895, którą przyjęto przy 
strumieniu przepływającego oleju w zakresie liczb 
Reynoldsa ReD = 100 ... 1000.               Z przedstawionego 
wykresu wynika też, że dla liczby Reynoldsa Re > 650 
występuje już widoczne zakrzywienie linii utworzonej  
z obliczonych wartości współczynnika przepływu  
w kierunku jej wypłaszczenia. 

Dla tak wyznaczonej średniej wartości współczynnika 
przepływu (C = 0,895) wykonano obliczenia inżynierskie 
strumienia objętości. Pozwalają one na wyznaczenie 
charakterystyki przepływowej dla kompaktowego 
przepływomierza z kryzą o wlocie stożkowym przy różnych 
lepkości kinematycznych oleju z zakresu od 16,4 mm2/s do 
42,7 mm2/s. Obliczoną charakterystykę przepływową  
qv = f(∆p) przedstawiono na rys. 7 z wybranymi z badań 
punktowymi charakterystykami przepływowymi dla 
wybranych lepkości. 
 

 
 
Rys. 7. Obliczona charakterystyka przepływowa qv = f(∆p), na tle 

wybranych charakterystyk punktowych  

 
Obliczenia numeryczne wykonano w inżynierskim 

programie SolidWorks dla przepływającego strumienia  
qv = 15 dm³/min oleju hydraulicznego o gęstości 864 kg/m³, 
przy lepkości kinematycznej 16,4 mm2/s, w rurociągu  
z kryzą o wlocie stożkowym rysunek 1. Przykładowy, 
uzyskany z symulacji rozkład ciśnienia statycznego  
w obrębie badanej kryzy, przedstawiający gwałtowny jego 
spadek w miejscu gdzie olej najbardziej przyspiesza, 
przedstawiono na rysunku 8. 
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Rys. 8. Rozkład ciśnienia statycznego w obrębie badanej kryzy 
 

 
 
Rys. 9. Wektorowy obraz pola prędkości w obrębie badanej kryzy 

 

Na rysunku 9 przedstawiono uzyskany w wyniku 
symulacji przykładowy rozkład wektorowego pola prędkości 
w obrębie badanej kryzy. Uwidoczniono na nim obszar 
strumienia oleju o wysokiej prędkości w stosunku do jego 
wartości przed kryzą dla przepływającego strumienia 
objętości qv = 15 dm³/min. Za kryzą pomiarową widoczny 
jest wzrost prędkości w osi przepływu z początkowej 
wynoszącej 1,467 m/s do maksymalnej 4,263 m/s  
w przewężeniu w przekroju „Vena contracta”. Z kolei  
w punktach przytarczowego poboru ciśnienia spiętrzenia 
wartość ciśnienia statycznego maleje z 103886 Pa przed 
kryzą do 96558,5 Pa za kryzą.  

 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W artykule przedstawiono wyniki badań 
eksperymentalnych i symulacji numerycznych, dotyczących 
przepływu oleju hydraulicznego przez kryzę 
osiowosymetryczną z wlotem stożkowym przy przewężeniu 
β = 0,47. 
Po wykonanych badaniach należy stwierdzić że: 
1. wyznaczona średnia wartość współczynnika przepływu 

w zakresie zmiany liczby Reynoldsa  100 < ReD < 1000 
dla przebadanej kryzy wynosi C = 0,895;   

2. jego wartość jest większa od podanej w literaturze:       
C = 0,734 [4], C = 0,792 [2], C = 0,812 [5]; 

3. współczynnik przepływu ma najbardziej zbliżoną 
wartość do podobnie wykonanej kryzy o kącie wlotu 
50º dla której C = 0,885 [3]. 

W wyniku badań własnych otrzymano bardzo zbliżoną 
wartość współczynnika przepływu C do wartości uzyskanej 
w badaniach przeprowadzonych przez Kuratowa [3] dla 
oleju opałowego przy przewężeniu β = 0,5. Wskazuje to na 
celowość prowadzenia dalszych badań przepływowych dla 
cieczy lepkich.     
 

6. BIBLIOGRAFIA 
 

1. Kabza Z.: Pomiary strumieni płynów (przewodnik), 
Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Studia      
i monografie  z. 90, Opole 1996. 

2. Kremlewski P. P.: Raschodimiery i scetciki kolicestva 
vescestv, Izd. Politechnika SaintPetersburg, 2002. 

3. Kuratow T.: Zwężkowy pomiar natężenia przepływu 
oleju opałowego przy małych wartościach liczby 
Reynoldsa, Rozprawa doktorska, Politechnika Śląska, 
Gliwice 1973. 

4. PN/M-42377. Pomiary strumienia płynu za pomocą 
zwężek pomiarowych. Wytyczne doboru dysz i kryz nie 
objętych ISO 5167-1. 

5. Ho Y.S., Leong T.P.: Performance of conical entrance 
orifice plates at low Reynolds numbers, International 
Journal of Heat and Fluid Flow, Volume 6, Issue 2,    
June 1985, p. 122-125. 

 
 

CONSTRICTION FLOW-METER FOR THE MEASUREMENTS OF VOLUMETRIC FLOW 

RATE OF HYDRAULIC OIL            
 

Designed and built compact constriction flow-meter based on flange (micro flange) with a conical inlet having 
contraction coefficient β = 0,47 for the measurement of volumetric flow rate with low values of Reynolds number was 
presented in this article. The experiments were conducted on the hydraulic flow site measuring volumetric flow rate with 
temperature of flowing oil. The measurements were taken in the area of laminar flow for the stream of hydraulic oil, whose 
kinematic viscosity was changing in the range 16,4 … 42,7 mm2/s. Obtained results of the measurements were presented  
in the form of the graphs of flow characteristics qv = f(∆p). Based on the results of measurements of examined flange, the 
calculations were made and average value of flow coefficient C = 0,895 was proposed for the range of changes of Reynolds 
number ReD = 100 ... 1000. The examples of the simulations of velocity and pressure distribution in the area of the flange 
were also presented. 
 
Key words: constriction flow-meter, flange with a conical inlet, flow coefficient. 
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Streszczenie: Wielu badaczy kwestionuje poprawność wskazań 

elektronicznych liczników energii elektrycznej w warunkach 

dużych zniekształceń napięć i prądów. Poprawność wskazań 

liczników jest kwestionowana z powodu dużych błędów liczników 

w rzeczywistych warunkach obciążenia, jak również z powodu 

stosowania błędnej koncepcji pomiaru mocy czynnej w aspekcie 

rozliczania przepływu energii harmonicznych. Przedstawiono 

aktualny stan wiedzy w postaci równania mocy pozornej, 

prostopadłościanu mocy i istoty teorii odbitej mocy czynnej, 

potrzebnych dla oceny poprawności pomiaru energii elektrycznej. 

Zaproponowano wzorzec do pomiaru i odtwarzania 

prostopadłościanu mocy i energii w postaci pierwszego krajowego 

Automatycznego Systemu Testującego. Możliwości tego systemu 

zaprezentowano na przykładzie pomiaru wpływu 5-tej 

harmonicznej na błąd licznika dla uprzedniej i aktualnej wersji 

prostopadłościanu mocy, z uwzględnieniem właściwego przepływu 

energii harmonicznych.  

 
Słowa kluczowe: licznik energii elektrycznej, automatyczny 

system testujący, prostopadłościan mocy i energii, dokładność 

licznika. 

 

1. WSTĘP 
 

Energia elektryczna jest przedmiotem transakcji 

między dostawcą i odbiorcą, zatem cena płacona przez 

odbiorcę powinna zależeć od ilości dostarczanej energii 

elektrycznej przy wysokiej jakości zasilania. Ilość 

dostarczonej/zużytej energii elektrycznej jest mierzona  

z zastosowaniem układów pomiarowo rozliczeniowych,  

w których istotną funkcję pełni licznik energii elektrycznej.  

Od 20-tu lat, na masową skalę, są wymieniane liczniki 

indukcyjne na liczniki elektroniczne, które ostatnio znajdują 

zastosowanie w systemach Smart Grid. W tym czasie 

pojawiło się wiele publikacji na temat poprawności wskazań 

liczników elektronicznych. Przez jednych autorów 

poprawność jest traktowana znaczeniowo jako bezbłędność 

realizacji wymagań aktualnych norm przedmiotowych na 

liczniki [1,2,3]. Z kolei przez drugich autorów poprawność 

jest traktowana jako rzetelność, uczciwość czy sensowność 

rozliczania za zużytą energię elektryczną [4,5]. W tym 

przypadku są kwestionowane wymagania aktualnych norm 

na liczniki w zakresie definicji mocy jako podstawy 

rozliczeń. 

Niesinusoidalne prądy i napięcia w sieciach 

elektroenergetycznych powodują różne problemy, takie jak 

straty energii elektrycznej czy kłopoty pomiarowo-

rozliczeniowe. Przy rozważaniu kwestii poprawności 

wskazań liczników energii należy mieć na uwadze maksymę 

w celu racjonalnego gospodarowania zasobami 

energetycznymi [6]: 

• nie można zarządzać czymś, czego się nie mierzy, 

• jeżeli czegoś się nie mierzy, to nie można tego ulepszyć. 

Oczywistym jest, że liczniki energii elektrycznej powinny 

mierzyć energię czynną i bierną z uwzględnieniem aktualnej 

[7], a nie uprzedniej [8], definicji mocy pozornej i jej 

składowych, które są reprezentowane graficznie w postaci 

prostopadłościanu mocy [9]. 

W badaniach poprawności wskazań liczników energii 

niezbędne jest stosowanie wzorca z zapewnioną spójnością 

pomiarową. Wzorzec powinien umożliwiać sprawdzanie 

liczników w dwóch sytuacjach: liczników podłączonych do 

sieci i liczników odłączonych od sieci. Wzorce takie jak 

MT781/MT786 (Zera) [10] i PTS 3.3C (MTE) [11] są 

nazywane jako Trójfazowe Automatyczne Systemy 

Testujące (Three-phase Fully Automatic Test System)  

z licznikiem kontrolnym ze zintegrowanym źródłem prądu  

i napięcia. Pierwszy krajowy System Testujący TS33 

(Calmet) [12], wyróżnia się możliwością pomiaru  

i odtwarzania prostopadłościanu mocy i energii w obu 

wersjach.  

 

2. PROSTOPADŁOŚCIAN MOCY 
 

Prostopadłościan mocy reprezentuje graficznie 

równanie mocy pozornej. Równanie mocy pozornej można 

przedstawić w następującej [8] postaci: 
 

�� = �� + ��
� + ��                           (1) 

 

gdzie: S – moc pozorna, P – moc czynna, QB – moc bierna 

wg Budeanu, T – moc odkształcenia zwana też mocą 

deformacji. 

Moc czynna jest wyrażona wzorem: 
 

� = �	 + ∑ ��
�
�� =	�	 + ��                        (2) 

 

gdzie: P1 – moc czynna pierwszej harmonicznej, Pn – moc 

czynna n-tej harmonicznej, PH – moc czynna 

harmonicznych. 

Analogicznie moc bierna jest wyrażona wzorem: 
 

�� = �	 + ��                                (3) 
 

gdzie: Q1 – moc bierna pierwszej harmonicznej, QH – moc 

bierna harmonicznych. 
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Obecnie równanie mocy pozornej ma następującą [1] postać: 

 

�� = �	
� + �	

� + �� = �	
� + ��                         (4) 

 

gdzie: S – moc pozorna, P1 – moc czynna pierwszej 

harmonicznej, Q1 – moc bierna pierwszej 

harmonicznej, H – moc odkształcenia, D – moc 

dystorsji. 

 

Prostopadłościan mocy w obu wersjach przedstawiono 

na rysunku 1. Wcześniej produkowane liczniki energii 

biernej mierzyły moc bierną QB, natomiast aktualnie 

produkowane liczniki energii biernej, zgodnie  

z wymaganiami aktualnej normy [14], mierzą już moc bierną 

pierwszej harmonicznej Q1 wg aktualnej wersji 

prostopadłościanu mocy. Natomiast w stosunku do 

liczników energii czynnej, aktualne normy nadal wymagają 

pomiaru mocy czynnej P wg uprzedniej wersji 

prostopadłościanu mocy. 

 

 
 

Rys. 1. Aktualny i uprzedni (oznaczenia w nawiasach) 

prostopadłościan mocy 

 

Dla dalszych rozważań, na temat poprawności pomiaru 

energii elektrycznej, kapitalne znaczenie ma koncepcja 

odbitej mocy czynnej oraz energii odbitej zaproponowana 

przez prof. Czarneckiego [4,5]. Teoria odbitej mocy czynnej 

stwierdza, że w przypadku odbiorników nieliniowych moc 

czynna harmonicznych PH z równania (2) ma ujemną 

wartość i jest mocą przepływu energii od odbiornika do 

źródła i z tego powodu została nazwana odbitą mocą czynną. 

W badaniach rzeczywistych obciążeń wykazano [13], że 

procentowy udział odbitej mocy czynnej PH może stanowić 

do kilku procent mocy czynnej P. 

 

3. CZY LICZNIKI ELEKTRONICZNE BŁĘDNIE 

 MIERZĄ ENERGIĘ CZYNNĄ? 

 

Pierwsza grupa badaczy stosuje metodę porównawczą, 

w której liczniki elektroniczne i indukcyjne mierzą 

jednakową wartość energii elektrycznej dla różnych 

obciążeń rzeczywistych [2,3]. Jako obciążenia są stosowane 

żarówki energooszczędne i ściemniacze. Przy stosowaniu tej 

metody, ze względu na brak odniesienia do wzorca, nie jest 

możliwe rozstrzygnięcie, który z liczników mierzy 

poprawnie, a który błędnie. Ale publikowane wyniki badań 

jednoznacznie dokumentują zdecydowanie większe 

wskazania liczników elektronicznych.  

Druga grupa badaczy stosuje metodę wzorcowania  

w odniesieniu do wzorca jednostki miary [1] lub wskazań 

licznika wzorcowego. W badaniach ustalono, że duże 

zniekształcenia prądu powodują znaczne zawyżanie wskazań 

liczników elektronicznych, tym większe, im mniejsza jest 

wartość prądu obciążenia. W związku z tym kwestionowana 

jest obowiązująca procedura wzorcowania. 

Licznik indukcyjny jest urządzeniem wąskopasmowym 

z charakterystyką częstotliwościową zbliżoną do filtru 

dolnoprzepustowego pierwszego rzędu – błąd pomiaru mocy 

czynnej piątej harmonicznej może wynosić minus 70% [15]. 

Z kolei licznik elektroniczny, zgodnie z wymaganiami norm 

powinien być urządzeniem szerokopasmowym, aby mierzyć 

moc czynną wg równania (2) z uwzględnieniem mocy 

czynnej harmonicznych PH, co jest podkreślane jako atut 

licznika elektronicznego w sensie poprawnej pracy dla 

dowolnych kształtów napięć i prądów [16]. 

Szerokopasmowość licznika elektronicznego, w świetle 

teorii odbitej mocy czynnej [5] jest jednak jego ogromną 

wadą. Niekwestionowaną wartość dla użytkownika ma 

bowiem tylko moc czynna pierwszej harmonicznej P1 , 

natomiast wszystkie pozostałe składowe, które wydłużają 

wektor mocy pozornej S w stosunku do mocy P1 stanowią 

czystą stratę dla uczestników systemu 

elektroenergetycznego. To oznacza, że wskazania 

klasycznego licznika indukcyjnego umożliwiają bardziej 

poprawne rozliczanie energii w znaczeniu rzetelności czy 

uczciwości i lepiej nawiązują do współczesnej wersji 

prostopadłościanu mocy. 

 

4. WIDMO MOCY CZYNNYCH W PRZYŁĄCZU 
 

Rysunek 2 przedstawia przykładowy histogram mocy 

czynnej w przyłączu zasilanym z sieci trójfazowej. 

Harmoniczne mocy ze znakiem dodatnim są dostarczane 

przez dostawcę i chociaż są niepożądane przez odbiorcę, to 

odbiorca za nie płaci. Natomiast harmoniczne ze znakiem 

ujemnym stanowią odbitą moc czynną i chociaż są 

niepożądane przez dostawcę, to odbiorca ma z tego tytułu 

obniżone rachunki. Zatem rozliczenia oparte na mocy P 

według wzoru (2) stoją w sprzeczności z racjonalnym 

gospodarowaniem zasobami energetycznymi.  
 

 
 

Rys. 2. Histogram harmonicznych mocy czynnej rzeczywistego 

obiektu [17] 

 

Histogram mocy i prostopadłościan mocy są obrazami 

zmiennymi w czasie, są pomocne w diagnostyce, ale są 

niewystarczające dla potrzeb ilościowego sprawdzania 

poprawności pomiaru energii elektrycznej. 

 

5. WZORZEC PROSTOPADŁOŚCIANU ENERGII 
 

Systemy Testujące firm Zera i MTE dostępne na rynku 

to aktualnie najbardziej wszechstronne urządzenia do 

sprawdzania poprawności pomiaru energii elektrycznej.  

W jednej obudowie zawierają trójfazowy licznik wzorcowy  

i trójfazowy kalibrator mocy połączone wspólnymi 
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zaciskami wejść/wyjść napięciowych i prądowych  

rysunek 3. 
 

 

Rys. 3. Krajowy System Testujący TS33 (Calmet) [12] 

 

Systemy Testujące umożliwiają testowanie liczników 

energii bezpośrednio na obiekcie, z zastosowaniem metody 

wzorcowania, w trzech podstawowych wariantach 

podłączeń: 

• Obwody napięciowe i prądowe licznika są podłączone do 

sieci – w tym przypadku System Testujący jest 

stosowany jako licznik wzorcowy w trybie manualnym, 

• Obwody napięciowe licznika są podłączone do sieci  

a obwody prądowe licznika, po odłączeniu od sieci, są 

zasilane z Systemu – w tym przypadku System Testujący 

jest stosowany jako licznik wzorcowy ze zintegrowanym 

źródłem prądu w trybie pracy manualnej lub 

automatycznej o zadanych punktach obciążenia, 

• Obwody napięciowe i prądowe licznika, po odłączeniu 

od sieci, są zasilane z Systemu – w tym przypadku 

System Testujący jest stosowany jako licznik wzorcowy 

ze zintegrowanym źródłem prądu i napięcia w trybie 

pracy manualnej lub automatycznej o zadanych punktach 

obciążenia. 

 

Dla opisanych wariantów połączeń dostępne są funkcje 

obliczania błędu licznika bezpośrednio w procentach ze 

specyfikacją błędu średniego, odchylenia standardowego 

i błędów cząstkowych. Dostępne są również funkcje 

pomiaru energii oraz mocy maksymalnych. Funkcja pomiaru 

różnych rodzajów mocy, takich jak P, P+, P-, Q, Q+, Q-, S 

oraz pierwszych harmonicznych tych mocy umożliwia 

pomiar i odtwarzanie różnych wersji prostopadłościanu 

mocy i energii. 

 

6. WPŁYW HARMONICZNYCH NA BŁĄD 

  LICZNIKA – PRZYKŁAD APLIKACYJNY 

 

Błąd licznika spowodowany harmonicznymi jest 

badany na wpływ 5-tej harmonicznej o zawartości 10%  

w napięciu i 40% w prądzie. Wg norm [18] harmoniczna 

napięcia powinna być w fazie z podstawową, co w świetle 

teorii odbitej mocy czynnej jest nierealistyczne, ponieważ 

piąta harmoniczna napięcia powinna być przesunięta o około 

180°. Oscylogram realistycznych sygnałów dla testu wpływu 

5-tej harmonicznej na rysunku 4 prezentuje napięcie ze 

spłaszczonym, a nie podbitym, szczytem. Analiza widmowa 

mocy na rysunku 5 potwierdza fakt przepływu odbitej mocy 

czynnej w postaci słupka 5-tej harmonicznej mocy o ujemnej 

wartości. 

 

 

Rys. 4. Oscylogram napięcia i prądu dla testu wpływu 5-tej  

harmonicznej 
 

 
Rys. 5. Histogram harmonicznych mocy dla testu wpływu 5-tej 

harmonicznej 

 

Badanie błędu licznika elektronicznego wg uprzedniej 

wersji prostopadłościanu mocy daje błąd ε=−0,363% 

rysunek 6, co jest poprawne w aspekcie wymagań norm. 

Natomiast badanie błędu tego licznika wg aktualnej wersji 

prostopadłościanu mocy daje błąd ε=−4,267% (rys. 7), co 

oznacza problem z rzetelnością rozliczeń za zużytą energię. 

 

 
 

Rys. 6. Okno błędu licznika przy pomiarze mocy P 

 

 
 

Rys. 7. Okno błędu licznika przy pomiarze mocy P1 
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7. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

W ostatnich latach ustalono nową postać równania 

mocy pozornej, reprezentowanego przez aktualną postać 

prostopadłościanu mocy oraz opracowano teorię odbitej 

mocy czynnej, która opisuje kierunki przepływu energii 

harmonicznych. Ustalenia te są już uwzględnione  

w aktualnych wymaganiach norm dotyczących pomiarów 

energii biernej, natomiast liczniki energii czynnej mierzą 

energię wg uprzedniej wersji równania mocy pozornej.  

Wprawdzie w warunkach zniekształceń napięć  

i prądów liczniki elektroniczne energii czynnej bardziej 

dokładnie realizują wymagania aktualnych norm, jednak 

liczniki indukcyjne umożliwiają bardziej poprawne 

rozliczanie energii w znaczeniu rzetelności – w pomiarach 

słabo uwzględniają przepływ energii harmonicznych, czym 

lepiej nawiązują do aktualnej wersji prostopadłościanu 

mocy. 

Zaprezentowano możliwości pierwszego krajowego 

Automatycznego Systemu Testującego TS33 (Calmet), jako 

wzorca różnych wersji prostopadłościanu mocy i energii, dla 

potrzeb sprawdzania poprawności wskazań liczników 

energii. 
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CHECKING THE CORRECTNESS OF ELECTRICITY MEASUREMENT  

USING A POWER AND ENERGY CUBOID STANDARD 
 

Many researchers question the correctness of the indications of electronic electricity meters in conditions of high 

voltage and current distortions. The correctness of meter readings is questioned due to large errors of meters in real load 

conditions, as well as due to the incorrect idea of active power measurement in the aspect of harmonic energy flow 

accounting. The article presents the current state of knowledge in the form of the equation of apparent power, a cuboid  

of power and the essence of the theory of reflected active power, needed to assess the correctness of electricity measurement.  

A standard for measurement and reproduction of the cuboid of power and energy in the form of the first Polish Automatic 

Testing System was proposed. The possibilities of this system are presented on the example of the measurement of the 

influence of the 5th harmonic on meter error for the historical and modern versions of the cuboid of power, taking into 

account the proper flow of harmonic energy. 
 

Keywords: electricity meter, Automatic Test System, cuboid of power and energy, accuracy of electricity meter. 
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Streszczenie: Dla dwuwymiarowego modelu pomiaru zostaną 

zaprezentowane przykłady zostaną Zaprezentowane przykłady 

rozkładów, których sploty generują rozkłady wypadkowe dla 

dwuwymiarowego modelu pomiaru. W ogólności zmienne 

wejściowe jako zmienne losowe mogą być skorelowane co wpływa 

na kształt i położenie obszaru rozszerzenia który wyznacza obszar 

niepewności pomiaru. Dla wielkości wejściowych będących 

zmiennymi losowymi o rozkładzie Gaussa podano wzory 

analityczne pozwalające obliczyć długości półosi elipsy - modelu 

obszaru niepewności dla wielkości wyjściowych. Również metodą 

Monte Carlo wyznaczone zostaną obszary rozszerzenia dla modelu 

dwuwymiarowego dla przyjętego prawdopodobieństwa  

95 %. Wyniki symulacji zostaną przedstawiona na 

trójwymiarowych wykresach uzyskanych z projekcji plików 

graficznych .fig (środowisko Matlab). Zaprezentowane zostaną 

także obszary rozszerzenia wyznaczone metodą Monte Carlo dla 

innych rozkładów, powstałych w wyniku splotu rozkładu 

normalnego i prostokątnego, a także dwóch rozkładów 

prostokątnych które nie mają trywialnego rozwiązania 

analitycznego. Dokonana będzie ocena uzyskanych symulacji 

numerycznych. 

 
Słowa kluczowe: obszar rozszerzenia, korelacja, macierz korelacji, 

Metoda Monte Carlo  

 

1. WSTĘP 
 

Wydany przez JCGM (Joint Committee for Guides  

in Metrology) dokument [1] przedstawia zalecenia związane 

z opracowaniem wyniku pomiaru w przypadku 

wielowymiarowego modelu pomiaru [2]. Jednak najczęściej 

spotykanym w praktyce metrologicznej jest model 

dwuwymiarowy [3‒5]. Przy jego opracowaniu wykorzystuje 

się najczęściej specjalistyczne oprogramowanie zgodne  

z przyjętym algorytmem [6]. Obliczenia można wykonywać 

przy założeniu różnych rozkładów prawdopodobieństwa dla 

wielkości wejściowych. Takie obliczenia zostały wykonane 

w odniesieniu do przykładu zawartego w dokumencie [1]. 

 

2. MODEL POMIARU 
 

Przyjmijmy model, dla którego możliwa jest 

ilustracja graficzna uzyskanego wyniku pomiaru w postaci 

dwuwymiarowego obszaru rozszerzenia. Nasz menzurand 

wektorowy można zdefiniować w postaci: 

 � = ������                                   (1) 

gdzie y1 = x1 + x3 i y2 = x2 + x3. Dla pierwszej i drugiej 

wielkości wejściowej x1 i x2 można przyjąć rozkłady 

normalne, a dla trzeciej x3 rozkład prostokątny. Ponadto 

niepewności standardowe związane z tymi wielkościami 

wynoszą odpowiednio: u(x1) = u(x2) = 1 oraz u(x1) = 3. 

Ponieważ trzecia wielkość wejściowa x3 powtarza się w obu 

równaniach wielkości wyjściowych i jest wielkością 

dominującą, to należy spodziewać się, że wielkości y1 i y2 są 

ze sobą silnie skorelowane. 

Macierz kowariancji nieskorelowanych wielkości 

wejściowych ma postać: 

 

�	 = 
1�  0  00  1�  00  0  3��                       (2) 

 

gdyż wszystkie wielkości wejściowe są niezależne i pary ich 

kowariancji u(xi, xj) = 0. Macierz współczynników 

wrażliwości jest postaci: 

 �	 = �1  0  10  1  1�                     (3) 

 

gdyż w równaniu wielkości wyjściowej y1 nie występuje 

wielkość wejściowa x2, a w równaniu wielkości wyjściowej 

y2 nie występuje wielkość wejściowa x1. Zgodnie z zasadą 

propagacji niepewności wyznaczamy macierz kowariancji 

wielkości wyjściowych: 

�� = �	�	�	� = �1  0  10  1  1� ⋅ 
1�  0  00  1�  00  0  3�� ⋅ 
1  00  11  1� = 

 = �10  99  10�                             (4) 

 
Ponieważ u(y1,y2) = u(y2,y1) = r(y1,y2)·u(y1)·u(y2)=   

= r(y2,y1)·u(y2)·u(y1) to współczynnik korelacji r = 0,9. W 

ogólności dwuwymiarowa macierz kowariancji wielkości 

wyjściowych jest postaci: 

 

�� = �������  ����������������������  �������                    (5)                                

 

Sprowadzając macierz ���� do postaci diagonalnej tj. 

zgodnie z równaniem det [����–	λ·I] = 0 otrzymujemy 
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pierwiastki charakterystyczne, które są odwrotnie 

proporcjonalne do kwadratów półosi elipsy wyznaczającej 

obszar rozszerzenia. Współczynnikiem proporcjonalności 

jest kwadrat współczynnika rozszerzenia kp.  Jednocześnie 

okazuje się, że wartości własne macierzy ���� są 

odwrotnościami odpowiednich wartości własnych macierzy 

kowariancji ��. A zatem wykonując diagonalizację 

macierzy �� otrzymuje się kwadraty półosi spełniających 

równanie elipsy w nowych współrzędnych układu 

kartezjańskiego		��		i		�� 	!"#$# + !##&# = 1		wyznaczonym przez 

prostopadłe wektory własne macierzy ���� identyczne jak 

wektory własne macierzy ��. Półosie główne elipsy opisuje 

formuła: 

 

'(�)�* = +,� 		-������ + ������2 					 
±	01������ − ������2 3� + 4�����������5�	6	�6� 

gdzie kp to współczynnik rozszerzenia dwuwymiarowego 

obszaru. Dla prawdopodobieństwa 95 %, kp = 2,45 [1]. Dla 

znaku plus otrzymujemy dłuższą półoś a, zaś dla znaku 

minus krótszą półoś b. Obszar ten można zilustrować 

graficznie jak na rysunku 1.  

 

 
 

Rys. 1. Obszar rozszerzenia dla określonego prawdopodobieństwa 
 

Wykonując obliczenia metodą propagacji niepewności 

przy założeniu splotu rozkładów normalnych (x1 z x3 i x2 z 

x3) otrzymujemy dwuwymiarowy rozkład normalny, którego 

wspólna funkcja gęstości prawdopodobieństwa dla wielkości 

wyjściowej w przekroju poprzecznym ma kształt elipsy. 

Zakładając, że u(y1) = u(y2) = u(y) wielkości półosi 

upraszczają się do postaci: 

 ( = �8$9��� = +,√1 + � ⋅ ����                                              ) = �8;<��� = +,	√1 − � ⋅ ����	           (7a, b) 

 

Gdy r = 0 to umax(y) = umin(y) =+, u(y) i obszar rozszerzenia 

przybiera kształt koła. 
Drugą metodą, zalecaną przez dokument [1] do 

obliczeń obszaru niepewności metodą propagacji rozkładów 

jest metoda Monte Carlo. W artykule przedstawiono wyniki 

obliczeń z wykorzystaniem środowiska Matlab. Dla 

rozkładów normalnych przyjętych dla wielkości 

wejściowych wyniki takiej symulacji przedstawiają kolejne 

rysunki 2-4. 

 

 
 

Rys. 2. Rozkład dla modelu dwuwymiarowego z zaznaczonym 

obszarem rozszerzenia dla zmiennych x1, x2 o rozkładach 

normalnych ~ N(0,1) i x3 ~ N(0,3) - rzut perspektywiczny 

 

  
 

Rys. 3. Rzut perspektywiczny rozkładu dla modelu 

dwuwymiarowego z zaznaczonym obszarem rozszerzenia  

dla x1, x2 ~ N(0,1) i x3 ~ N(0,3) 
 

 
 

Rys. 4. Dwuwymiarowy obszar rozszerzenia dla rozkładów 

normalnych x1, x2 ~ N(0,1) i x3 ~ N(0,3) 

 

Dla wielkości wejściowych o rozkładach mieszanych: 

normalnych i jednostajnych (prostokątnych), wyniki 

symulacji przedstawiają kolejne rysunki 5 i 6. Czerwona 

linia określa obszar rozszerzenia wyznaczony metodą 

propagacji niepewności. 

 
 

Rys. 5. Rozkład dla modelu dwuwymiarowego dla wielkości 

wejściowych opisanych rozkładami normalnymi  

i prostokątnym- rzut perspektywiczny 

P = 95%, 99%
95%

99%
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Rys. 6. Dwuwymiarowy obszar rozszerzenia dla wielkości 

wejściowych opisanych rozkładami normalnymi i prostokątnym 

 

W podobny sposób można wyznaczyć rozkład 

dwuwymiarowy dla wielkości wejściowych o rozkładach 

prostokątnych (rys. 7 i 8). I tu czerwona linia określa obszar 

rozszerzenia, wyznaczony metodą propagacji niepewności 

dla splotu rozkładów normalnych. 

 
 

Rys. 7. Rozkład dla modelu dwuwymiarowego przy wielkościach 

wejściowych opisanych rozkładami prostokątnymi:  

x1, x2 ~ R(0,1) i x3 ~ R(0,3)  - rzut perspektywiczny 
 

 
 

Rys. 8. Dwuwymiarowy obszar rozszerzenia dla wielkości 

wejściowych opisanych rozkładami prostokątnymi:  

x1, x2 ~ R(0,1) i x3 ~ R(0,3) 
 

  
 

Rys. 9. Rzut perspektywiczny dwuwymiarowego rozkładu 

prostokątnego z obszarem rozszerzenia dla wielkości wejściowych 

opisanych rozkładami prostokątnymi x1, x2 ~ R(0,1) i x3 ~ R(0,3) 
i linią czerwoną dla rozkładów normalnych 

3.PODSUMOWANIE 
 

Dokument [1] określa metody wyznaczania 

niepewności w przypadku wielowymiarowych modeli 

pomiaru. Miarą niepewności jest obszar rozszerzenia. Można 

go wyznaczać metodą propagacji niepewności, przy użyciu 

rachunku macierzowego lub metodą propagacji rozkładów 

przy zastosowaniu symulacji Monte Carlo. Pierwsza z metod 

zaliczana jest do kategorii metod analitycznych, ze względu 

na analityczną postać równań dla parametrów obszaru 

niepewności w postaci elipsy (dużej i małej jej osi), choć 

samo wyznaczanie kształtu rozkładu normalnego 

dwuwymiarowego może wymagać użycia środków 

numerycznych. Warunkiem koniecznym dla zastosowania 

tej metody jest znajomość macierzy kowariancji. 

Metoda propagacji rozkładów przy użyciu symulacji 

metodą Monte Carlo (MCM), może być stosowana dla 

dowolnych rozkładów statystycznych, dla których nie 

istnieją analityczne rozwiązania granic obszaru rozszerzenia. 

Jest ona realizowana tylko przy użyciu narzędzi 

programowych, metod numerycznych bazujących na 

implementacji generatorów liczb pseudolosowych  

z wykorzystaniem metody odwrócenia dystrybuant 

rozkładów. W pracy zastosowano implementację skryptu 

wykorzystującego funkcje biblioteczne, w środowisku 

Matlab z modułem statystycznym. Otrzymane kształty 

obszarów rozszerzenia wynikają oczywiście z rodzaju 

rozkładów prawdopodobieństwa z ustalonymi parametrami 

średniej i odchylenia standardowego przypisanym 

wielkościom wejściowym.   

Symulacje numeryczne MCM wykonano dla: x1, x2 ~ 

N(0,1) i x3 ~ N(0,3) ‒ rozkłady Gaussa (a≈10,68; b=2,45) 

oraz dla: x1, x2 ~ N(0,1) ‒ rozkład Gaussa i x3 ~ R(0,3) ‒ 

rozkład prostokątny, a także dla: x1, x2 ~ R(0,1) i x3 ~ R(0,3) ‒ 

wyłącznie rozkłady prostokątne. Próbki wejściowe były 

generowane z niezależnych generatorów i nie były 

skorelowane. Metoda ta powtórzona została wielokrotnie dla 

liczby próbek wejściowych od 640 tys. do 1 mln. Liczba 

obszarów dwuwymiarowych (koszyków), w których 

wyznaczane były ilości próbek dla wartości funkcji 

histogramu wynosiła od 200×200=40 tys. do 400×400=160 

tys. Dla powyższych wartości otrzymano praktycznie 

identyczne wyniki, co do kształtu i rozmiaru obszaru 

rozszerzenia. 
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BIVARIATE MODEL OF MEASUREMENT FOR TYPICAL PROBABILITY 
DISTRIBUTIONS 

 

In this work a few examples of typical distributions have been used for convolutions of results distributions in bivariate 

model of measurement. In general, the correlations of output quantities appeared and its has impact on the shape and location 

of coverage region. In the case of Gaussian distributions where analytical formulas have described the border of cover 

regions, the explicit formulas of half axes of elliptical cover region have been given. For bivariate models, in which the both 

one dimensional distributions are assumed as the convolution of typical distribution like: Gaussian and rectangular, the 95% 

coverage regions have been determined by using Monte Carlo method in Matlab environment. The coverage regions are 

illustrated on the perspective views of graphic Matlab .fig files.  The convolutions of uniform distributions and Gaussian  

and rectangular distribution have no analytical border solutions, and to compare, the marked cover region for only Gaussian 

convolutions have been added. Finally, the assessment of gathered simulation has been carried out. 

 
Keywords: coverage region, correlation, covariance matrix, Monte Carlo method. 
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Streszczenie: W pracy przedstawiono anemometr będący 

połączeniem termoanemometru stałotemperaturowego 

i anemometru z falą cieplną. Współczynnik nagrzania anemometru 

stałotemperaturowego przyjmuje okresowo dwie różne zadane 

wartości, wskutek tego włókno termoanemometru jest 

równocześnie nadajnikiem fali temperaturowej. Składowa stała 

prędkości jest mierzona za pomocą anemometru z falą cieplną, 

natomiast anemometr stałotemperaturowy mierzy składową 

zmienną. Zaletą takiego układu jest możliwość ciągłego pomiaru 

prędkości, również mieszanin gazów o nieznanym lub zmiennym w 

trakcie pomiaru składzie. Przedstawiono wyniki pomiarów dla 

mieszaniny dwutlenku węgla z powietrzem. 
Słowa kluczowe: pomiar prędkości przepływu, fale cieplne, 

anemometr stałotemperaturowy. 

 

1. WSTĘP 

 

Podstawą wyznaczania prędkości przepływającego 

strumienia gazu metodą fal cieplnych jest pomiar czasu 

rozchodzenia się fali temperaturowej w badanym 

przepływie, na znanej odległości. 

Sonda pomiarowa, przedstawiona na rysunku 1 zawiera 

nadajnik fali w postaci cienkiego włókna i dwa detektory fali 

(termometry rezystancyjne), również w postaci cienkich 

włókien, umieszczone za nadajnikiem, w kierunku 

przepływu. Aby w przepływającym gazie wygenerować falę 

temperaturową, temperatura nadajnika musi się zmieniać 

w czasie. W metodzie fal cieplnych używane są różne 

postaci przebiegu prądu elektrycznego ogrzewającego 

nadajnik; może to być sygnał impulsowy [1], sinusoidalny 

[2,3] lub, najłatwiejszy w realizacji i najczęściej stosowany, 

prostokątny [4]. Ponieważ dla bardzo małych prędkości 

przepływu prędkość fali temperaturowej nie jest równa 

prędkości unoszenia (z uwagi na towarzyszące zjawisko 

dyfuzji cieplnej), to prędkość wyznacza się korzystając 

z dyspersyjnej zależności pomiędzy przesunięciem fazowym 

fali ∆ϕ, a jej częstością kołową ω [5,6]: 

 

∆� = ��	�√�	 	∆
	��1 + ��	������ − 1                (1) 

 

gdzie: VM – prędkość przepływu gazu, κ – dyfuzyjność 

temperaturowa gazu, ∆x – odległość między detektorami. 

To powoduje, że należy stosować taki sygnał na nadajniku, 

który będzie zawierał przynajmniej kilka składowych 

harmonicznych o na tyle dużej amplitudzie, aby można było 

zmierzyć ich przesunięcie fazowe na detektorach fali. 

Należy zauważyć, że fala temperaturowa zanika w miarę 

oddalania się od nadajnika i zjawisko to uwidacznia się 

silniej w miarę jak częstotliwość fali rośnie. Najbardziej 

dogodny, z tego punku widzenia, okazał się sygnał typu 

MBS (Multifrequency Binary Sequence) [7]; jednak, 

dobierając odpowiednio parametry sondy pomiarowej 

(współczynnik nagrzania nadajnika, odległości pomiędzy 

nadajnikiem fali a detektorami), można było zastosować 

również sygnał prostokątny [8]. Istotną, z punktu widzenia 

praktyki, wadą metod pomiaru prędkości przepływu 

opartych na pomiarze czasu przelotu znacznika (którym jest 

w tym przypadku podgrzana objętość gazu) (Time-of-Flight 

Method) jest niskie pasmo przenoszenia wywołane czasem 

potrzebnym na dotarcie sygnału do detektorów. Sprawia to, 

że te metody można stosować tylko do pomiarów 

przepływów o stałej prędkości lub wolnozmiennych  

w czasie. Z drugiej strony, zaletą metody fal cieplnych jest 

możliwość pomiaru bardzo małych prędkości przepływu,  

a jej zmodyfikowana wersja, wykorzystująca dyspersję fali, 

jest praktycznie niewrażliwa na zmiany temperatury i składu 

płynącego gazu [8]. Pozwala to mierzyć poprawnie prędkość 

nawet gdy skład lub temperatura gazu zmienia się w trakcie 

pomiaru. Zastosowanie sygnału prostokątnego stwarza 

dodatkową możliwość; ponieważ nadajnik fali pracuje  

w układzie stałotemperaturowym, to sygnał napięciowy  

z nadajnika można wykorzystać do pomiaru wartości 

chwilowej prędkości. Jednak, aby taki pomiar był możliwy 

w warunkach zmiennego składu gazu należy połączyć obie 

metody to jest pomiar anemometrem stałotemperaturowym  

i metodę fal cieplnych. 

Rys. 1. Orientacja przestrzenna nadajnika fali 

oraz detektorów w płynącym gazie 
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2. OPIS METODY 
 

2.1. Idea anemometru hybrydowego 

Jeżeli na nadajniku fali wymuszamy prostokątny 

przebieg temperatury, to w trakcie trwania impulsu nadajnik 

może być zarazem czujnikiem anemometru 

stałotemperaturowego. Na rysunku 2 przedstawiono 

przykładowe przebiegi napięć na nadajniku i na detektorach 

fali. Na sygnale napięciowym z nadajnika zauważyć można 

niewielkie zmiany napięcia wywołane fluktuacjami 

prędkości, które nakładają się na składową stałą prędkości. 

Jak widać, taki układ umożliwia równoczesny pomiar 

prędkości przepływu dwoma metodami: za pomocą 

termoanemometru stałotemperaturowego, oraz metodą fal 

cieplnych. W tym drugim przypadku mierzymy oczywiście 

tylko składową stałą prędkości. Jeżeli termoanemometr 

został wywzorcowany dla danego gazu, to uzupełnienie 

pomiaru o metodę fal cieplnych jest zbyteczne. Jednak gdy 

mierzymy np. przepływ mieszaniny gazów o nieznanym 

składzie, to wskazania anemometru stałotemperaturowego 

nie będą poprawne.  

Zależność napięcia anemometru stałotemperaturowego 

od prędkości najczęściej opisuje się prawem Kinga [9]: 

 �� = � + ���                               (2) 

 

gdzie: V – prędkość przepływu, U – napięcie na włóknie 

termoanemometru, A, B, N – stałe. W literaturze jest wiele 

prac poświęconych zakresowi stosowalności prawa Kinga, 

podano też różne jego modyfikacje; szczegółową dyskusję 

tego zagadnienia można znaleźć w pracach monograficznych 

poświęconych termoanemometrii np. Biernackiego[10] czy 

Bruuna[11]. Ponieważ, w badanym zakresie prędkości, 

dobrze przybliża ono charakterystykę napięcie-prędkość, 

to posłuży ono do zobrazowania pewnej, istotnej z punktu 

widzenia prezentowanej metody pomiarowej, właściwości 

charakterystyk napięcie-prędkość anemometru dla 

mieszaniny gazów o różnym składzie. Jak stwierdzili Pitts 

i McCaffrey [12], dla wielu badanych mieszanin gazów 

przebieg zależności wskazań anemometru stało-

temperaturowego od prędkości jest podobny, 

w szczególności wykładnik N i stała B w prawie Kinga 

niewiele się zmieniają w szerokim zakresie prędkości. 

Wyniki badań dla mieszanin dwutlenku węgla z powietrzem 

Corrsina [13] oraz Chassaina [14] wskazują, że napięcie 

wyjściowe anemometru stałotemperaturowego dla różnych 

stężeń dwutlenku węgla w powietrzu różni się przede 

wszystkim o stałą (czyli stałą A w prawie Kinga). Ilustracją 

tego faktu jest rysunek 3, na którym przedstawiono 

zależność pomiędzy napięciem wyjściowym anemometru 

stało-temperaturowego, a prędkością przepływu, dla 

mieszaniny dwutlenku węgla z powietrzem. Jak widać, 

zmiana stężenia CO2 w powietrzu powoduje że, różnica 

wskazań termoanemometru dochodzi do około 20%. Istotną 

własnością charakterystyk przedstawionych na rysunku 3 

jest to, że krzywe te są, z dobrym przybliżeniem, 

równoległe. Inaczej mówiąc, wskazania anemometru 

stałotemperaturowego, dla różnych stężeń dwutlenku węgla 

różnią się jedynie o stałą wartość. Prędkość przepływu V(t) 

możemy zapisać jako sumę składowej stałej VM i zależnej od 

czasu składowej zmiennej VZ(t): 

 ���� = �� + �����                         (2) 

 

Dla mieszaniny o dwóch różnych składach 

oznaczonych odpowiednio przez α i β, napięcie wyjściowe 

anemometru w otoczeniu pewnej ustalonej prędkości VM 

przedstawić można jako: 

 ����� = ��� + ������                       (3) 

 � ��� = �� + �� ���                       (4) 

 

Z powyższych rozważań wynika, że: 

 

 ������ ! �� ���                            (5) 

 

czyli odpowiedź anemometru na małą zmianę prędkości nie 

zależy od składu mieszaniny płynącego gazu. Tak więc 

termoanemometr wywzorcowany np. dla mieszaniny 

o stężeniu 60% CO2 mierzy składową zmienną w sposób 

poprawny, nawet gdy stężenie ulegnie zmianie. Dlatego, aby 

otrzymać poprawną wartość mierzonej prędkości wystarczy 

wywzorcować anemometr stałotemperaturowy dla jednego 

stężenia dwutlenku węgla, a następnie dodać wyznaczoną 

wartość składowej zmiennej prędkości do składowej stałej 

zmierzonej za pomocą układu z falą cieplną.  

 

2.2. Procedura wyznaczania prędkości 

W pierwszym kroku wyznaczamy składową stałą 

prędkości VM za pomocą metody fal cieplnych. Znając 

Rys. 3. Charakterystyki napięcie-prędkość dla 

anemometru stałotemperaturowego przy różnych 

stężeniach dwutlenku węgla w powietrzu 

Rys. 2. Przebiegi napięcia na nadajniku i  detektorach 

fali temperaturowej 
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wartości prędkości średniej VM znajdujemy na krzywej 

wzorcowania anemometru stałotemperaturowego 

odpowiadającą jej wartość napięcia UM. Z kolei 

wyznaczamy składową zmienną napięcia UZ(t). W związku  

z tym dla sygnału napięciowego UA anemometru 

stałotemperaturowego obliczamy wartość średnią napięcia 

US, w czasie równym połowie okresu prostokątnej fali 

temperaturowej, co przedstawiono na rysunku 4. Następnie 

obliczamy składową zmienną napięcia UZ(t) jako różnicę 

między wartościami napięcia UA i napięcia uśrednionego US, 

odpowiadającą fluktuacjom prędkości, tak że zachodzi 

związek: 

 ����� = �"��� − �#	                          (6) 

 

Ponieważ V(t)=VM +VZ(t), to otrzymujemy: 

 $��"����� = $��# + ������	                     (7) 

 

Jeżeli zmienimy rodzaj gazu, oraz uwzględnimy fakt, 

że charakterystyki wzorcowania f(UA) są względem siebie 

równolegle przesunięte w kierunku osi napięcia, to do 

wyznaczenia składowej zmiennej wystarczy zastąpić 

w powyższym wzorze US wielkością UM. Na koniec 

otrzymujemy zależność na wartość fluktuacji prędkości 

w kierunku przepływu jako:  

 

����� = $%�� + �����& − ��                   (8) 

 

Należy podkreślić, że przedstawiona metodę można 

stosować tylko wtedy, gdy charakterystyki anemometru 

stałotemperaturowego dla różnego składu mieszaniny 

płynącego gazu różnią się o wartość stałą (czyli równanie (5) 

jest spełnione z wystarczającą dokładnością). 

 

3. WYNIKI 

 

Na rysunku 6 przedstawiono wyliczone wartości 

fluktuacji prędkości w przepływie o prędkości średniej 

9.95 cm/s i stężeniu 80% CO2. Krzywą ciągłą zaznaczono 

fluktuacje wyliczone na podstawie charakterystyki 

termoanemometru wyznaczonej dla tego stężenia, natomiast 

krzywa przerywana przedstawia wartości wyliczone 

na podstawie charakterystyki dla stężenia 10% CO2. 

Widoczne różnice wynikają z różnego nachylenia 

charakterystyk w otoczeniu  prędkości 10 cm/s, które 

spowodowane jest zapewne zbyt małą ilością punktów 

pomiarowych użytych do wyznaczenia charakterystyk. 

Analizując charakterystyki z rysunku 3 można zauważyć, 

że dokładność wyznaczenia składowej zmiennej 

dla prędkości np. 20 cm/s byłaby lepsza. Wskazuje to 

na konieczność wykonania bardziej dokładnej 

charakterystyki termoanemometru. 

 

4. WNIOSKI KOŃCOWE 

 

Zastosowanie układu pomiarowego łączącego 

anemometr stałotemperaturowy z anemometrem z falą 

cieplną pozwala mierzyć składową stałą i składową zmienną 

prędkości przepływu mieszaniny dwutlenku węgla 

z powietrzem niezależnie od składu mieszaniny. Do pomiaru 

wystarczą dwie dokładne charakterystyki napięcie-prędkość 

anemometru stałotemperaturowego. W przypadku mieszanin 

innych gazów należałoby najpierw wyznaczyć 

charakterystyki dla dwóch skrajnych stężeń, i stosować 

metodę wtedy gdy ich nachylenie z wystarczającą 

dokładnością można uznać za jednakowe. Przedstawiony 

układ pomiarowy ma jeszcze jedną zaletę. Umożliwia on 

wzorcowanie termoanemometru stałotemperaturowego przy 

różnych stężeniach płynącej mieszaniny. Jest to wygodne, 

gdyż pomiar składowej stałej i napięcia wyjściowego  

z układu stałotemperaturowego odbywa się równocześnie, 

Rys. 4. Wyznaczanie wartości średniego napięcia US  

anemometru stałotemperaturowego 

Rys. 5. Wyznaczanie wartości fluktuacji prędkości 

VZ dla danej prędkości VM na podstawie 

charakterystyki anemometru stałotemperaturowego Rys. 6. Porównanie wartości fluktuacji prędkości 

zmierzonych bezpośrednio z wyznaczonymi na podstawie 

charakterystyki dla innego stężenia dwutlenku węgla 
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przy tym samym stężeniu, więc można uniknąć kłopotliwego 

powtórnego sporządzania mieszaniny o zadanym stężeniu. 

Dodatkową korzyścią jest lepsza dokładność wzorcowania 

dla bardzo małych prędkości przepływu, gdyż wytworzenie 

powtarzalnego przepływu o zadanej bardzo małej prędkości 

bywa również niełatwe.  
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HYBRID ANEMOMETER 
 

The paper presents an anemometer which is a combination of a constant-temperature anemometer and an anemometer 

with a thermal wave. The coefficient of heating of a constant temperature anemometer takes periodically two different set 

values, as a result of which the anemometer fiber is also a temperature wave transmitter. The velocity constant component  

is measured by means of an anemometer with a thermal wave, while the constant temperature anemometer measures  

the variable component. The advantage of such a system is the possibility of continuous measurement of velocities, also 

of unknown or variable composition of the gas mixtures during the measurement. The results of measurements for a mixture 

of carbon dioxide and air are presented. 

 

Keywords: flow velocity measurement, thermal waves, constant temperature anemometer. 
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Streszczenie: Dokonano modyfikacji typowych charakterystyk 
napięciowo-prądowych statycznych łuku przez wprowadzenie do 
nich składników odpowiadających napięciu zapłonu lub redukcji 
napięcia wyładowania. Wykorzystując te charakterystyki utworzo-
no model matematyczny Pentegowa dogodny do budowy imitato-
rów łuku spawalniczego. Przedstawiono struktury układów diagno-
stycznych ze wzorcowymi źródłami prądu i ze wzorcowymi imita-
torami oraz opisano sposoby badania eksperymentalnego imitato-
rów. Podano kryteria oceny jakościowej imitatorów z wykorzysta-
niem proponowanych aproksymacji charakterystyk statycznych. 
Wykonano badania wpływu odchyleń parametrów imitatora łuku na 
wartości napięcia niezrównoważenia mostków pomiarowych. 

 
Słowa kluczowe: łuk elektryczny, model Pentegowa, imitator łuku 
spawalniczego. 

 
1. WSTĘP 

 
Badania naukowe łuku elektrycznego są prowadzone 

od początku XIX wieku (V.P. Pietrov – 1802, H. Davy - 
1809). Pierwszego ilościowego ujęcia charakterystyk 
napięciowo-prądowych łuku prądu stałego dokonała  
H. Ayrton w 1902 [1]. Pierwsze modele dynamiczne łuku 
prądu zmiennego powstały w pierwszej połowie XX w. 
(Cassie, A. M. – 1932 [2], Mayr, O. – 1943 [3]). Od tej pory 
ze względu na wielość i dużą złożoność procesów fizycz-
nych w plazmie i na elektrodach powstało i ciągle powstaje 
wiele nowych modeli matematycznych [4, 5]. Pożądana 
prosta postać tych modeli wymaga zastosowania pewnych 
założeń upraszczających. Dlatego użyteczność tych modeli 
zależy od zakresu zmian natężenia prądu i jego często-
tliwości, a także od charakteru oddziaływań fizycznych ze-
wnętrznych na kolumnę plazmową i na obszary elektrodowe. 
Z tego powodu powstały różne modele odwzorowujące łuki 
w zakresach słaboprądowych (np. Mayra), silnoprądowych 
(np. Cassiego) i w szerokim zakresie zmian prądu (np. hy-
brydowe) [6]. Oprócz tego opracowano modele łuków roz-
ciąganych lub ściskanych przepływami gazowymi, elektro-
dami lub chłodnymi ściankami [7, 8]. Często wprowadzane 
modyfikacje, polepszające efektywność modeli matematycz-
nych, mogą prowadzić do naruszenia równania bilansu mocy 
łuku, co może utrudnić ich interpretację fizyczną i podważać 
prawdziwość uzyskiwanych wyników. O użyteczności mo-
deli decyduje nie tylko ich prosta postać, wiążąca się z nis-
kim stopniem równania różniczkowego (często jest ono li-
niowe) i z małą liczbą parametrów, ale także możliwości ła-
twego eksperymentalnego wyznaczania charakterystyk i pa-

rametrów modeli. Z tego względu największe możliwości 
daje model opracowany przez Pentegowa i następnie rozwi-
jany z Sidorecem [9]. Umożliwia on oddzielne wyznaczanie 
charakterystyk statycznych łuku U(I), a następnie stałej cza-
sowej θ modelu dynamicznego. Charakterystyki statyczne 
mogą mieć dowolny kształt i mogą obejmować szeroki za-
kres zmian natężenia prądu. Poza tym mogą one uwzglę-
dniać wpływ różnych czynników zewnętrznych na kolumnę 
plazmową (np. długości, ciśnienia gazu) [4, 9]. Jeśli na 
podstawie takiego modelu matematycznego jest zbudowany 
imitator łuku, to i jego diagnostyka może być dwuetapowa. 
Ułatwia to wykonywanie badań i może zapewnić lepszą 
dokładność uzyskiwanych wyników.  

Jak już wspomniano w poprzednich publikacjach [10, 
11] imitatory łuków można badać z użyciem źródła 
prądowego wzorcowego lub z użyciem drugiego imitatora 
łuku, który uznajemy za wzorcowy. Wpływa na budowę  
i działanie układów diagnostycznych.  

 
2.  CHARAKTERYSTYKI NAPIĘCIOWO-PRĄDOWE 

STATYCZNE IMITATORÓW ŁUKU  
SPAWALNICZEGO I ICH WYZNACZANIE  
EKSPERYMENTALNE 

 
Model Pentegowa stanowi uogólniony model matema-

tyczny kolumny łuku. Spełnia on równanie bilansu mocy.  
W tym modelu zamiast rzeczywistego łuku rozpatruje się łuk 
hipotetyczny [9]. Jego konduktancję g określa się jako fun-
kcję fikcyjnego (wirtualnego) prądu iθ(t), zmieniającego się 
z określoną stałą czasową θ. Model Pentegowa odwzorowuje 
nieliniowy dwójnik, który jest: energetycznie zbilansowany, 
cieplnie inercyjny I rzędu, liniowy, stacjonarny i elektrycz-
nie bezinercyjny  

 

g
U

i

u

i == θ
   (1) 

 
Związek między kwadratem prądu stanu iθ i kwadratem prą-
du rzeczywistego łuku i opisuje równanie różniczkowe linio-
we pierwszego rzędu 
 

22
2

ii
dt

di =+ θ
θθ    (2) 



80                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019 

W ogólnym przypadku napięcie na kolumnie łuku określa 
zależność  
 

( )
i

i

iU
u

θ

θ=    (3) 

 
Imitator łuku spawalniczego budowany jest jako układ 

elektroniczny, w którym sterowane elementy półprzewodni-
kowe powinny odwzorować charakterystykę statyczną U(I) 
[12, 13]. W szczególnych przypadkach charakterystyka ta 
może być opisana jedną z funkcji zamieszczonych w tabeli 
1. Ponieważ wartość prądu stanu iθ > 0 A, a ponadto chara-
kterystyki są środkowo symetryczne, to wystarczy zastoso-
wać aproksymację wykresu w pierwszej ćwiartce układu 
współrzędnych (I, U). 
 

 
 

Jeśli uwzględnić możliwość zadawania napięcia zapło-
nu łuku przez dobieranie odpowiedniej wartości prądu IM  
i możliwość zredukowania tego napięcia przez dobieranie 
odpowiedniej wartości prądu IW, to można otrzymać 
charakterystyki statyczne opisane funkcjami 
zamieszczonymi w tabeli 2. Takim funkcjom odpowiadają 
konduktancje resztkowe plazmy gmin z warunkiem I = 0 A. 
Na przykład charakterystyce CA6 odpowiada 

MM PIg /2
min = , 

a charakterystyce CA7 - 
CW UIg /min = . Jeśli przyjąć 

jednocześnie założenia upraszczające IM = 0 A i IW = 0 A to 
otrzymuje się znane i powszechnie stosowane [9, 14] 
zależności na charakterystyki o nieokreślonym lub 
niezredukowanym napięciu zapłonu (tabela 1). Jeśli 
wyznaczane są obie gałęzie charakterystyki statycznej  
w ćwiartkach pierwszej i trzeciej, to  
w funkcjach CA2, CA5, CA8 i CA11 należy zastosować 
podstawienie UC :=UC⋅sgnI.  

Na pierwszym etapie badań diagnostyka układu imita-
tora może być realizowana z wykorzystaniem sterowanego 
źródła prądowego generującego prąd stały o zadanej i zmie-
niającej się quasi statycznie wartości. Jednak w wielu tech-
nologiach spawania (np. aluminium w argonie z użyciem 
elektrody wolframowej - TIG) stosuje się źródła generujące 
prądy bipolarne. Dlatego wyznaczanie charakterystyk sta-
tycznych imitatora może odbywać się z wykorzystaniem prą-
du bipolarnego o fali prostokątnej, którego amplitudy speł-

niają warunek i(t) = const. Ciągłe lub stopniowe zmiany 
amplitudy prądu umożliwiają wyznaczanie pełnej charakte-
rystyki napięciowo-prądowej. Możliwe jest także wyzna-
czanie charakterystyki przez odpowiedni wybór tylko kilku 
punktów pracy imitatora, tak aby można było zrealizować 
algorytm aproksymacji zadaną funkcją. Takie podejście ma 
szczególne uzasadnienie podczas szybkich badań łuku fi-
zycznego, którym towarzyszy erozja elektrod i zmiana dłu-
gości kolumny. W przypadku imitatorów nie ma takiej po-
trzeby i badania mogą odbywać się powoli w pełnym zakre-
sie stabilności działania układu, co umożliwia uzyskanie 
dokładniejszej aproksymacji charakterystyki statycznej.  
 

 
Schemat układu diagnostycznego imitatora pokazano 

na rysunku 1. Zgodnie z opisanymi założeniami źródło 
wzorcowe ZS generuje prąd o przebiegu prostokątnym bipo-
larnym, teoretycznie o dowolnym współczynniku wypeł-
nienia kw i dowolnej częstotliwości f = 1/T. Ponadto należy 
przyjąć, że prąd przesunięcia (translacji) wykresu I0 = 0 A. 
Natomiast wartość amplitudy prądu Im może być quasi 
zmienną. W takim przypadku (nawet jeśli przebieg jest 
nieprzemienny lecz o |i(t)| = const) nie ujawniają się efekty 
dynamiczne płonięcia łuku. Wyznaczone punkty pomiarowe 
(Ii, Ui) charakterystyki są porównywane z punktami na 
zadanej charakterystyce statycznej (Ii*, Ui(Ii*)) imitatora. 
Sposób obliczania błędu dopasowania opisuje odpowiedni 
wzór spośród zamieszczonych w tablicy 3. Ponieważ można 
jednocześnie wyznaczać obydwie gałęzie charakterystyki 
statycznej, to taką możliwość uwzględniono we wzorach. 
Jeśli rozpatrywany warunek jest spełniony, to można uznać, 
że pod względem statycznym imitator działa poprawnie. 
Jeśli wyznaczono charakterystykę statyczną imitatora łuku  
o określonym napięciu zapłonu, zadaną jednym ze wzorów 
podanych w tabeli 2, to odpowiedni warunek na błąd dopa-
sowania zawiera tabela 4. Jeśli ten warunek jest spełniony, 
to można uznać, że pod względem statycznym imitator 
działa poprawnie. 

Tablica 1. Charakterystyki statyczne U(I) z nieokreślonym lub 
niezredukowanym napięciem zapłonu łuku (PM, UC, Rp – stałe 
parametry funkcji aproksymujących)  
 

Ozna-
czenie 

Charakterystyki U(I) modelu Pentegowa  
z nieokreślonym lub niezredukowanym napięciem 
zapłonu łuku 

CA1 

I

P
U M=  

CA2 
CUU =

CA3 

C
M U
I

P
U +=  

CA4 
IR

I

P
U p

M +=
 

CA5 
IRU

I

P
U pC

M ++=  

Tablica 2. Charakterystyki statyczne U(I) z określonym napię-
ciem zapłonu łuku (PM, UC, Rp, IM, IW – stałe parametry funkcji 
aproksymujących) 
 

Ozna-
czenie 

Charakterystyki U(I) modelu Pentegowa z okre-
ślonym lub zredukowanym napięciem zapłonu łuku 
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Parametry charakterystyki statycznej imitatora mogą 
zależeć od długości LC odwzorowywanego łuku. Najczęściej 
jest to zależność liniowa. W pewnych warunkach (np. łuk  
w gazie o bardzo wysokim ciśnieniu) [4] stwierdzono 
nieliniowy charakter tych funkcji.  

Efektem pierwszego etapu diagnostyki jest wyznaczę-
nie parametrów funkcji aproksymujących dane pomiarowe  
z zadaną dokładnością. Prostszej postaci funkcji zwykle 
odpowiada mniejsza dokładność aproksymacji w szerokim 
zakresie zmian natężenia prądu, a bardziej złożonej - 
większa. Na racjonalny wybór funkcji może wpływać moc 
zastosowanych elementów półprzewodnikowych imitatora, 
jego ciężar i gabaryty, koszt wytworzenia, a nawet stopień 
trudności w interpretacjach fizycznych otrzymanych  
wyników badań eksperymentalnych.  
 
 

 
 
3.  WYZNACZANIE STAŁEJ CZASOWEJ 

IMITATORÓW ŁUKU SPAWALNICZEGO 
 

Wpływ stałej czasowej łuku na przebiegi napięcia na 
kolumnie plazmowej ujawnia się podczas zasilania prądem 
zmiennym. W badaniach najczęściej stosuje się prąd 
sinusoidalny, trapezowy lub prostokątny bipolarny o warto-
ści i(t) ≠ const. Do tej pory opracowano wiele metod eks-
perymentalnego wyznaczania parametru θ. W przypadku 
prądu sinusoidalnego można wykorzystywać metody spe-
ktralne lub całkowe [15, 16]. Znacznie szersze możliwości 
daje zastosowanie prądu prostokątnego. Na dokładność dia-
gnostyki imitatora mają wtedy wpływ częstotliwość f, 
amplituda i współczynnik wypełnienia kw fali prądu. Do 
efektywnych metod wyznaczania θ można zaliczyć: anali-
tyczną, linearyzacyjną, jednopunktową, dwupunktową, inte-
gracyjną itd. [17-18]. Wybór metody zależy od stosunku 
okresu prądu do stałej czasowej imitatora łuku oraz od war-
tości współczynnika wypełnienia przebiegu prądu. Z reguły 
najdokładniejsze wyniki uzyskuje się podczas badań imita-
torów ze stosunkowo dużą wartością stałej czasowej oraz ni-
ską częstotliwością prądu i współczynnikiem wypełnienia 
fali prostokątnej bliskim 50%. W zależności od wybranej 
metody na dokładność pomiarów mogą mieć wpływ nawet 
nieduże odkształcenia przebiegu fali prostokątnej. Dlatego 
oprócz wzorcowego źródła prądu należy stosować bardzo 
krótkie połączenia elektryczne z imitatorem.  

Do realizacji drugiego etapu badań diagnostycznych 
można wykorzystać układ o strukturze pokazanej na rysunku 
2. Prąd translacji przebiegu prostokątnego I0 ≠ 0 A powoduje 
ujawnienie się stanów dynamicznych imitatora. Wtedy 
półfale prądu mają amplitudy I1 = Im + I0, I2 = -Im + I0.  

 
 

Rys. 1. Schemat układu diagnostycznego do wyznaczania 
charakterystyki statycznej imitatora łuku w obwodzie z 
prądem prostokątnym (ZS* - wzorcowe źródło prądu 

prostokątnego; IŁ – badany elektroniczny imitator łuku; CN – 
czujnik napięcia; CP – czujnik prądu; UPK – układ 
pomiarowo-kontrolny; SK – sygnały korekcyjne) 

Tablica 3. Wzory do obliczania aproksymacji charakterystyk 
statycznych U(I) z nieokreślonym lub niezredukowanym 
napięciem zapłonu łuku (εAi – zadana wartość błędu, I* - zadana 
wartość prądu zasilacza wzorcowego i imitatora)  
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Błędy wyznaczania charakterystyki U(I) modelu 
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Tablica 4. Wzory do obliczania aproksymacji charakterystyk 
statycznych U(I) z określonym lub zredukowanym napięciem 
zapłonu łuku (εAi – zadana wartość błędu, I* - zadana wartość 
prądu zasilacza wzorcowego i imitatora) 
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Pentegowa z określonym lub zredukowanym napię-
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Jeśli wyznaczona eksperymentalnie wartość stałej  
czasowej spełnia warunek  

 

θε
θ

θθ
≤

−
*

*

   (4) 

 
to można uznać, że pod względem dynamicznym imitator 
działa poprawnie. 

Użycie prostokątnych przebiegów prądu w diagnostyce 
imitatorów może powodować duże trudności w obliczeniach 
numerycznych. Stromym zboczom impulsów prądowych od-
powiadają bardzo strome zbocza impulsów napięcia zapłonu, 
osiągających wartości wielokrotnie większe od napięć w za-
kresach silnoprądowych. Wpływ wartości prądu IM na to 
napięcie jest ograniczony. Bardzo mała wartość stałej czaso-
wej sprzyja sztywności równania różniczkowego, co może 
powodować niestabilność i rozbieżność rozwiązań w stosun-
ku do stanów rzeczywistych. Sposobem pokonania tych 
trudności może być zastąpienie przebiegów prostokątnych 
trapezoidalnymi lub quasi sinusoidalnymi z obciętymi (przez 
nasycenie) wartościami prądów. W takim stanie, nawet bez 
zastosowania prądu translacji (I0 = 0 A ), spełniony jest 
warunek i(t) ≠ const., co ujawnia potrzebne stany dyna-
miczne łuku. Zmiana stromości narastania prądu wpływa na 
współczynnik wypełnienia impulsów.  

 
4.  UKŁADY MOSTKOWE DO DIAGNOSTYKI 

IMITATORÓW ŁUKU 
 

Wykorzystanie wzorcowego imitatora łuku ułatwia wy-
bór dowolnego kształtu przebiegów prądowych generowa-
nych przez źródła zasilania układu diagnostycznego. W za-
leżności od charakterystyk zewnętrznych dysponowanych 
źródeł zasilania można wybrać odpowiedni wariant mostka 
pomiarowego. Charakterystyki źródeł prądu są zwykle nie-
liniowe z ograniczeniem napięcia stanu jałowego. Jeśli za-
kres napięciowy źródła jest odpowiednio szeroki, to diagno-
styka może odbywać się w układzie mostkowym przedsta-

wionym na rysunku 3. Natomiast, jeśli ten zakres jest wąski, 
to należy zastosować wariant układu pokazany na rysunku 4. 
Zgodnie z ideą budowy mostka dwuprądowego powinny być 
zastosowane dwa jednakowe i odpowiednio zsynchronizo-
wane źródła prądowe. Wstępne sprawdzenie jakości źródeł 
może odbywać się w układzie mostkowym (rys. 5) z odpo-
wiednio dobranymi i znanymi wartościami rezystorów. Kon-
trola powinna obejmować cały zakres wymaganych zmian 
parametrów przebiegów prądowych (amplitudy, częstotliwo-
ści, kształtu). Dopiero po odpowiednim zestrojeniu źródeł, 
można wykonać diagnostykę porównawczą imitatorów.  
 

 
 

Na rysunku 6 pokazano charakterystyki napięciowo-
prądowe dynamiczne pojedynczego imitatora i dwóch połą-
czonych szeregowo imitatorów uzyskane w układzie jak na 
rysunku 3. Wybrano najbardziej ogólny przypadek charak-
terystyk - CA12. Ich parametry były następujące: UAK=16V, 
PM=300W, UC = 25V, Rp = 0,1 Ω, IM = 0,2A, IW=0,1A, θ = 2 
⋅10-4 s. Gałęzie RL zawierały szeregowe połączenia ele-
mentów R = 10 Ω i L = 1 mH. W przypadku rysunku 6a 
zastosowano źródło prądowe o przebiegu prostokątnym  
i o parametrach: f = 25 Hz, Im = 80 A, I0 = 10 A, kw = 0,5. 
Natomiast w przypadku 6b zastosowano źródło prądu  
o kształcie fali trapezoidalnej i parametrach: f = 25 Hz, Imax = 
80 A. Stromość zbocza narastającego lub opadającego wy-
nosiła 40⋅103 A/s. W tym samym układzie dokonano diagno-
styki imitatora łuku. Zastosowano źródło generujące prze-
bieg trapezoidalny. Wyniki symulacji pokazano na rysunku 
7.  

Następnie dokonano badań symulacyjnych w układzie 
diagnostycznym mostkowym dwuprądowym (rys. 4).  Zasto-
sowano dwa identyczne źródła prądowe generujące przebie-
gi trapezoidalne, takie jak w przypadku rysunku 6b. Rów-
nież podstawowe parametry modeli matematycznych imi-
tatorów były takie same jak poprzednio. Wyniki obliczeń 
zaprezentowano na rysunku 8.  

 
 

Rys. 2. Schemat układu diagnostycznego do badania 
dynamicznego imitatora łuku w obwodzie z prądem 

prostokątnym (ZS* - wzorcowe źródło prądu prostokątnego; IŁ 
– badany elektroniczny imitator łuku; CN – czujnik napięcia; 

CP – czujnik prądu; BPŁ – blok obliczania parametrów 
imitowanego łuku; UPK – układ pomiarowo-kontrolny; SK – 

sygnały korekcyjne) 

 
 

Rys. 3. Schemat układu diagnostycznego do badań 
porównawczych imitatorów łuku elektrycznego z 

wykorzystaniem źródła zasilania o szerokim zakresie zmian 
prądu i napięcia (IŁ*  - wzorcowy imitator łuku, IŁ – 

diagnozowany imitator łuku, GS – generator sterujący, SZP – 
sterowane źródło prądowe, RL – składowe szeregowe 

impedancji gałęzi mostka) 
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Zarówno w przypadku układu mostka jednoprądowego, 
jak i dwuprądowego uzyskano wysoką efektywność diagno-
styki. Zgodności parametrów imitatorów wzorcowego i ba-
danego odpowiadały zerowe wartości skutecznych napięć 
niezrównoważenia mostków. Natomiast niewielkim odchy-
leniom parametrów towarzyszyły wzrosty wartości tych na-
pięć. Odchyleniom sumy spadków napięć przyelektro-
dowych UAK lub składowej stałej napięcia UC odpowiadały 
liniowe zmiany URMS. Natomiast odchylenia stałej czasowej 
θ lub mocy PM wywołują nieliniowe zmiany napięcia 
niezrównoważenia. Szczególnie duży wzrost tego napięcia 
obserwuje się w zakresie małych wartości stałych czaso-

wych. Dużym wartościom θ odpowiada niemal nasycenie się 
wykresu napięcia URMS.  
 

 

 

 
 

5. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

1. Utworzony zbiór zmodyfikowanych aproksymacji charak-
terystyk napięciowo-prądowych statycznych i wykorzystanie 
modelu Pentegowa umożliwiają odwzorowywanie różnych 
właściwości fizycznych łuków elektrycznych przez imitatory 
elektroniczne.  
2. Ze względu na prostą strukturę modelu Pentegowa (linio-
we równanie różniczkowe pierwszego rzędu) możliwe jest 

a) b) 

  
 
Rys. 8. Wartość skuteczna napięcia niezrównoważenia mostka 

jednoprądowego podczas odchylenia parametru badanego 
imitatora: a) mocy PM (1 - W200* =MP , 2 - W500* =MP );  

b) napięcia UC (1 - V25* =CU , 2 - V50* =CU ) 

 
 

Rys. 4. Schemat układu diagnostycznego do badań 
porównawczych imitatorów łuku elektrycznego z 

wykorzystaniem dwóch źródeł zasilania o szerokim zakresie 
zmian prądu (IŁ*  - wzorcowy imitator łuku, IŁ – diagnozowany 
imitator łuku, GS – generator sterujący, SZP – sterowane źródło 
prądowe, RL – składowe szeregowe impedancja gałęzi mostka) 

 
 

Rys. 5. Schemat układu diagnostycznego do badań 
porównawczych dwóch źródeł prądowych o szerokim zakresie 

zmian prądu (GS – generator sterujący, SZP* – sterowane 
źródło prądowe wzorcowe, SZP – sterowane źródło prądowe, R 

– rezystancje gałęzi mostka) 

a) b) 

  
 

Rys. 6. Charakterystyki napięciowo-prądowe dynamiczne 
imitatorów łuku podczas zasilania prądem o przebiegu:  

a) prostokątnym; b) trapezoidalnym (1 – charakterystyka 
pojedynczego imitatora, 2 – charakterystyka zastępcza dwóch 

imitatorów 

a) b) 

  
 
Rys. 7. Wartość skuteczna napięcia niezrównoważenia mostka 

jednoprądowego podczas odchylenia parametru badanego 
imitatora: a) stałej czasowej (1 - θ* = 2⋅10-4s, 2 - θ* = 6⋅10-4s); 

b) sumy napięć przyelektrodowych (1 - V16* =AKU , 

 2 - V20* =AKU ) 
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zarówno stosunkowo łatwe budowanie imitatorów łuku, jak  
i ułatwiona jest ich dwuetapowa diagnostyka.  
3. Wykorzystanie prądów wymuszających o przebiegach 
prostokątnych umożliwia łatwe wyznaczanie charakterystyk 
statycznych imitatorów, lecz również stanowi utrudnienie  
w ich badaniach dynamicznych ze względu na dużą stro-
mość narastania i opadania przebiegów odkształconego na-
pięcia. Równocześnie uzyskanie dużej stromości zmian prą-
du stanowi utrudnienie w budowie źródeł.  
4. Wykorzystanie prądów o przebiegach trapezoidalnych 
ułatwia diagnostykę porównawczą imitatorów łuku realizo-
waną przez układy mostkowe. Nawet niewielkie odchylenia 
parametrów prowadzą znaczących zmian wartości napięć 
niezrównoważenia.  
5. Diagnostyka imitatorów z użyciem układów mostkowych 
nie wymaga eliminowania ekwiwalentów przyelektrodo-
wych spadków napięć, a ponadto umożliwia także sprawdze-
nie ich prawidłowych wartości.  
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DIAGNOSTICS OF ARC IMITATORS WITH SPECIFIC OR REDUCED IGNITION 
VOLTAGE 

 
The typical static-arc voltage and current characteristics have been modified by introducing components corresponding 

to the ignition voltage or reducing the discharge voltage. Using these characteristics, a mathematical Pentegov mathematical 
model was created, which is suitable for constructing welding arc imitators. The structures of diagnostic systems with 
reference power sources and model imitators are presented, as well as methods of experimental imitators research. The 
criteria for the qualitative evaluation of imitators are given using the proposed approximations of static characteristics. 
Investigations of the influence of deviations of the arc imitator parameters on the values of unbalance of measuring bridges 
were carried out. 

 
Keywords: electric arc, Pentegov model, welding arc imitator.  
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Streszczenie: Pomiar gazu metodą zwężkową jest bardzo często 

stosowany w pomiarach przemysłowych. Podczas przepływu gazu 

niejednokrotnie dochodzi do wykroplenia się cieczy. W efekcie 

zamiast przepływu jednofazowego mierzy się  mieszaninę  

gaz – ciecz. Z tego powodu pojawiają się błędy wskazań 

przyrządów pomiarowych wynikające ze zmiany właściwości fazy 

ciągłej, którą jest gaz. Ponadto pojawienie się dodatkowej fazy 

prowadzi do powstawania zaburzeń przepływu i pulsacji ciśnienia. 

Dlatego poszukuje się nowych metod i narzędzi do pomiaru 

przepływu mieszaniny gaz-ciecz, które umożliwiają uzyskanie 

zadowalającej dokładność pomiaru, w momencie gdy pojawia  

się zakłócenie w postaci fazy ciekłej. Zakres badań 

przedstawionych w obecnej pracy obejmował zastosowanie kryz 

szczelinowych do pomiaru mieszanin gaz-ciecz. Przeprowadzona 

została  analiza wpływu geometrii kryzy szczelinowej na pomiar 

strumienia mieszaniny dwufazowej. Badaniom eksperymentalnym 

poddano kryzę standardową oraz dwie konstrukcje kryz 

szczelinowych o różnej geometrii otworów. Eksperyment 

obejmował pomiar przepływu powietrza z niewielką ilością wody 

rozproszonej w postaci kropel. Wyniki badań porównano 

z wynikami uzyskanymi dla kryzy standardowej. 

 
Słowa kluczowe: kryza pomiarowa, kryza szczelinowa, pomiar 

strumienia gazu, mieszanina powietrze-woda. 

 

1. WPROWADZENIE 
 

W wielu gałęziach przemysłu do pomiaru strumienia 

gazu stosuje się różnego rodzaju kryzy lub zwężki. Podczas 

transportu gazu w warunkach przemysłowych wielokrotnie 

dochodzi do wykroplenia się cieczy z par transportowanych 

wraz z gazem. Pojawienie się niewielkich kropelek cieczy 

powoduje, że mierząc strumień metodą zwężkową powstaje 

błąd wynikający ze zmiany właściwości fizycznych 

mierzonego gazu. Przepływający gaz przestaje być 

strumieniem jednofazowym i staje się mieszaniną 

dwufazową gaz-ciecz. [1] Zastosowane standardowych 

zależności opisujących przepływ jakie stosuje się do 

pomiaru gazu prowadzi do znacznych błędów wyników.  

Z wielu powodów, pomiary mieszanin dwufazowych 

należną to jednych z trudniejszych i zarazem najlepiej  

rozwijających się dziedzin w mechanice płynów. [2] 

 

Pomiary strumienia masy mieszaniny gaz - ciecz mają 

duże znaczenie w wielu dziedzinach nauki i techniki.  

Z przepływem strumienia mieszaniny dwufazowej  

gaz – ciecz można spotkać się między innymi  

w: meteorologii, chemii, w energetyce, przemyśle 

petrochemicznym i chemicznym. Właściwości przypływów 

dwufazowych decydują o wydajność procesów i urządzeń  

w których te przepływy występują. Dokładność 

prowadzonego pomiaru jest istotna ze względu  

na utrzymanie odpowiednich parametrów procesów 

przemysłowych oraz rozliczeń. Pomiary mieszaniny 

dwufazowej należą do jednych z najtrudniejszych zagadnień 

w metrologii przepływów. Dzieje się tak, ponieważ 

pojawienie się dodatkowej fazy prowadzi do zmian 

właściwości fizycznych fazy podstawowej. [1-5]  
Innym obszarem zastosowania przepływomierzy 

zwężkowych jest wydobywanie gazu ziemnego gdzie  

bardzo często następuje wykraplanie się cieczy, pod 

wpływem obniżenia temperatury lub ciśnienia.   

Prowadzi to do  wystąpienia przepływu gazu mokrego,  

czyli takiego którego udział objętościowy fazy ciekłej  

nie przekracza 5%. [2] W związku z rozwojem możliwości 

wydobycia gazu z obszarów morskich, pustynnych  

i trudnodostępnych, konieczne jest posiadanie systemów 

pomiarowych o dużej niezawodności, niewielkich 

rozmiarach oraz stosunkowo niskim koszcie. [3-4] 

W wielu ośrodkach badawczych i instytucjach naukowych 

od lat prowadzone są badania nad poszukiwaniem  

nowych i udoskonaleniem istniejących już technik pomiaru 

strumienia mieszaniny dwufazowej. Bardzo często 

są to urządzenia o dużych gabarytach, skomplikowanej 

konstrukcji i wysokim koszcie wykonania. Istnieje zatem 

duże zapotrzebowanie na przyrządy o prostej konstrukcji 

i niskim koszcie wykonania. Ze względu na prostotę 

budowy, niski koszt oraz niezawodność działania 

przepływomierze zwężkowe stanowią jedną z najtańszych 

i najbardziej rozpowszechnionych grup przyrządów  

do pomiarów strumienia, które są stosowane w przemyśle. 

W literaturze można znaleźć wiele przykładów zastosowania  
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przepływomierzy zwężkowych do pomiarów mieszaniny  

gaz – niewielka ilość cieczy. [5-6]  

 

2. POMIAR STRUMIENIA MASY MIESZANINY 
    GAZ-CIECZ Z WYKORZYSTANIEM METODY 
    ZWĘŻKOWEJ  

 

Wśród przepływomierzy zwężkowych wyróżnia się: 

kryzę, dyszę ISA oraz zwężkę Venturiego. [7]  

Zwężka jest elementem w instalacji stanowiącym 

przeszkodę dla przepływającego strumienia. 

Przepływomierze tego typu prowadzą do zmiany prędkości  

i ciśnienia przepływającego płynu. Wraz ze zmianą 

prędkości następuje spadek ciśnienia statycznego czyli 

wywołanie różnicy ciśnienia na zwężce. Powstała różnica 

ciśnień ∆p jest miarodajna przy wyznaczaniu strumienia 

masy bądź objętości płynu.[7-8]  

 

m� � �
����	 ε

��
� �2∆pρ                          (1) 

 

gdzie: C – współczynnik kryzy, ε  -liczba expansji,  

β – współczynnik przewężenia, d – średnica kryzy,  

∆p – różnica ciśnień, ρ – gęstość płynu. 

 

W niniejszej pracy badaniom poddano kryzę standardową, 

której schemat został przedstawiony na rysunku 1, oraz jej 

odmianę. 

 

 
Rys. 1. Schemat zwężki pomiarowej [7] 

 

2.1. Kryza standardowa  
Biorąc pod uwagę konstrukcję, kryza standardowa  

w porównaniu do dyszy ISA i zwężki Venturiego,  

jest najprostsza. Jest również najczęściej stosowana przy 

pomiarach strumienia gazu, cieczy jak i zawiesin. Kryza 

standardowa jest bardzo wytrzymała i umożliwia 

prowadzenie pomiarów w szerokim zakresie ciśnień  

i temperatur. Jedną z wielu zalet stosowania kryz jest 

łatwość wymiany płytki, celem np. zmiany zakresu 

pomiarowego, bez konieczność demontażu dużych 

odcinków pomiarowych. [8,10]  

Standardowa kryza znormalizowana zapewnia dużą 

dokładność pomiaru jedynie przy przepływie strumienia  

z udziałem jednej fazy. Pojawienie się np. fazy ciekłej  

w przepływającym strumieniu gazu prowadzi między 

innymi: do zmiany ciśnienia różnicowego, powstania 

pulsacji ciśnienia różnicowego, zmiany gęstości płynu, 

liczby ekspansji itp. W związku z powyższym nie zaleca się 

stosowania kryz znormalizowanych do pomiaru gazów 

mokrych lub mieszanin wielofazowych. [11] Od wielu lat 

prowadzone są badania nad opracowaniem procedur 

umożliwiających zastosowanie kryz do pomiaru strumienia 

gazów mokrych i mieszanin dwufazowych.  

 

W kanałach w których przepływa gaz mogą pojawić  

się procesy kondensacji prowadzące do wykraplania  

się na ściankach rurociągu niewielkich ilości cieczy  

w postaci kropel, prowadząc do pojawienia się gazu 

mokrego. Z kolei prowadzi to do  powstania zaburzeń 

przepływu.  

Aby określić czy dana mieszanina gaz – ciecz znajduje 

się w zakresie przepływu gazu mokrego należy określić 

względną ilość cieczy w przepływającym strumieniu 

dwufazowym. Najczęściej stosuje się parametr  

Lockhart–Martinelli,  który wyrażony jest wzorem  [2, 3, 5 ]: 

 

X�� � ��
���

��
��                           (2) 

 

gdzie: mL i mG to strumień masy odpowiednio fazy ciekłej  

i gazowej, ρL, ρG to gęstość cieczy i gęstość gazu. 

 

Dla mokrego gazu wartość parametru XLM nie 

przekracza 0,35. 

 

2.2. Kryza szczelinowa  
Dopuszczalne jest zastosowanie metod zwężkowych  

do pomiaru przepływu gaz - niewielka ilość cieczy, należy 

jednak znaleźć odpowiednią konstrukcję kryzy pomiarowej. 

W literaturze opisanych zostało wiele rozwiązań które  

są odmianą kryzy standardowej. Są to tak zwane kryzy 

specjalne wśród których wyróżnić można kryzy: 

szczelinowe, perforowane, fraktalne oraz kryzy o różnych 

kształtach otworów np.:  kwadrat, trójkąt, owal. [11-15] 

Po raz pierwszy pojęcie kryzy szczelinowej zostało 

użyte przez Hall i Holste,. Badaniami nad nowym rodzajem 

kryzy zajęli się między innymi Macek pod nadzorem 

Morrisona. W pracy [9] badaniom poddany został przepływ 

płynu jednofazowego przez kryzę szczelinową oraz kryzę 

standardową. Wyniki otrzymanych badań wykazały,  

że kryza szczelinowa generuje mniejsze różnice ciśnień  

i zapewnia szybszy odzysk ciśnienia za kryzą.  

Geng [1] poddał badaniom numerycznym  

i eksperymentalnym kryzę standardową i szczelinową. 

Badania symulacyjne i doświadczalne odbywały  

się w warunkach przepływu jedno i dwufazowego.  

Geng wykazał, że w celu ustabilizowania przepływu kryza 

szczelinowa nie wymaga tak długich odcinków rurociągu jak 

w przypadku zastosowania kryzy standardowej. 

Z badań wynika również, ze kryza szczelinowa prowadzi  

do wyeliminowania efektu zatrzymania cieczy przed kryzą. 

Wykazał także, że kryzy o niskim współczynniku β  

są bardziej wrażliwe na obecności cieczy w przepływie. 

Kumar wraz z Bing prowadzili badania nad  

optymalnym kształtem kryzy szczelinowej w zakresie 

odzysku ciśnienia za kryzą i spadków ciśnienia wywołanych 

w wyniku ich instalacji. W badaniach symulacyjnych użyte 

zostały czterech kryz o różnych kształtach otworów  

(prostokątne i okrągłe). Wyniki otrzymanych badań 

porównali z danymi dotyczącymi kryzy standardowej. 

Stwierdzili oni, że kształt szczelin nie ma większego 

wpływu na odzysk ciśnienia [16]. 

Annamalai [17] badał zjawisko homogenizacji 

mieszaniny dwufazowej za kryzą szczelinową. Badany  
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przepływ obejmował strukturę pęcherzykową i ślimakową. 

Annamalai wykazał, że możliwe jest użycie kryzy 

szczelinowej jako stabilizatora strugi który przekształca  

struktury przepływu dwugazowego w jednorodną 

mieszaninę. W swoich badaniach wykazał również,  

że optymalne ujednorodnienie przepływu dwufazowego 

przez kryzę szczelinową występuje w odległości 1,5D  

do 2,5D za przeszkodą.  

Z uwagi na swoją konstrukcje kryza standardowa, przy 

przepływie gazu nawet z niewielkim udziałem procentowym 

cieczy, powoduje między innymi zatrzymanie cieczy przed 

kryzą, co prowadzi do powstania zaburzeń przepływu oraz 

zawyżonej wartości zmierzonej różnicy ciśnienia ∆p. 

Zastąpienie pojedynczego otworu koncentrycznie 

rozmieszczonymi szczelinami prowadzi między innymi  

do ograniczenia skutków początkowych zaburzeń 

przepływu. Poprzez rozdzielenie przepływającego 

strumienia mieszaniny, w całym przekroju rurociągu, 

eliminowany jest między innymi efekt kumulowania się 

cieczy przed przeszkodą oraz powstawania dużych 

zawirowań za przeszkodą. 

 

3. STANOWISKO BADAWCZE  
 

Celem prowadzonych badań było określenie wpływu 

geometrii kryzy szczelinowej na powstałą różnicę ciśnień 

przy przepływie mieszaniny gaz – ciecz. W tym celu 

zbudowane zostało stanowisko badawcze, którego schemat 

przedstawiono na rysunku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanowisko zasilane było powietrzem z sieci 

pneumatycznej o ciśnieniu 6 barów (1). Powietrze 

dostarczane było do stanowiska poprzez reduktor ciśnienia 

(2), który zapewniał stałą wartość ciśnienia  

na wlocie. Strumień powietrza regulowany był przy użyciu 

zaworu (3). Parametry strumienia gazu były kontrolowane  

w układzie pomiarowym składającym się z czujnika 

ciśnienia (4), czujnika temperatury (10) oraz 

przepływomierza zwężkowego (5), (6). W komorze 

mieszającej (7) przygotowywana była mieszanina 

dwufazowa. Woda do komory mieszania  dostarczana była   

z sieci wodociągowej, poprzez zawór regulujący jej 

przepływ (9). Przepływ wody mierzony był rotametrem (8). 

Na poziomym odcinku rurociągu zamontowany został układ  

do badania kryz szczelinowych (11). Różnicę ciśnienia  

na kryzie szczelinowej mierzono czujnikiem różnicy 

cieśnienia (5). Wartość ciśnienia statycznego w rurociągu 

mierzona była czujnikiem (9). Na wylocie rurociągu 

pomiarowego zamontowany został separator (12). 

Wartości sygnałów z czujników pomiarowych rejestrowane 

były w sposób ciągły na komputerze podczas czasu trwania 

eksperymentu. Do rejestracji wartości mierzonych 

wykorzystano autorską aplikację napisaną w systemie 

LabView. 

Eksperymenty przeprowadzone zostały dla trzech 

różnych strumieni powietrza, które wynosiły 0,06 kg/s, 

0,078 kg/s i 0,086 kg/s. Po ustabilizowaniu się przepływu 

gazu do instalacji wprowadzany został strumień wody, który 

był rozpylany w postaci kropelek. Strumień przepływającej 

cieczy mieścił się w zakresie od 0,06 kg/s do 0,16 kg/s. 

Badaniom eksperymentalnym poddano kryzę 

standardową oraz dwie kryzy szczelinowe o różnej geometrii 

otworów (rys.3).  Wielkości i liczbę szczelin dobrano w taki 

sposób aby współczynnik przewężenia wszystkich badanych 

wynosił β = 0,5. Dla kryz szczelinowych współczynnik  

β oblicza się na podstawie wzoru:  

 

		β � � ��� �!�"#
�$%�!&%'()	%)%*

                          (4) 

 

gdzie: Aszczelin – pole powierzchni szczelin, Arurociagu – pole 

przekroju poprzecznego rurociągu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 3 Kryzy wykorzystane w badaniach eksperymentalnych:  

a) kryza standardowa, b) kryza szczelinowa 1,  

c) kryza szczelinowa 2 

 

Rys. 2. Schemat stanowiska do pomiaru przepływu dwufazowego:  

1 – sprężarka objętościowa, 2 – reduktor ciśnienia, 3 – zawór regulujący przepływ 

powietrza, 4 – czujnik ciśnienia, 5 – przetwornik różnicy ciśnienia, 6 – przepływomierz 

zwężkowy, 7 – mieszalnik, 8 – rotametr, 9 – zawór regulujący przepływ cieczy,  

10 – czujnik temperatury,11 – kryza szczelinowa,  12 – zbiornik na ciecz 



88                                                                 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019 

4. BADANIA EKSPERYMENTALNE 
 

Na rysunku 4 przedstawione zostały wyniki 

otrzymanych badań eksperymentalnych. Badania dotyczyły  

pomiaru różnicy ciśnienia w zależności od strumienia masy 

wody. Badania prowadzone były dla trzech różnych stałych 

strumieni powietrza na wlocie, odpowiednio dla: a) 0,06kg/s, 

b) 0,078 kg/s, c) 0,087 kg/s.   

    

a) 

 
 

b) 

 
 

c) 

 
 

Rys.4. Zależność ∆ptp/∆pg od strumienia masy wody  

przy stałym strumieniu masy powietrza dla: 

 a) strumień powietrza 0,06kg/s,  b) strumień powietrza 0,078 kg/s, 

c) strumień powietrza 0,086 kg/s  

 

Analizując wyniki pomiarów, które przedstawiono  

na rysunku 4, można stwierdzić, że obecność cieczy  

w przepływającym stałym strumieniu powietrza prowadzi  

do zmiany ciśnienia różnicowego powstałego na kryzie.  

Im większy jest strumień masy wody w przepływającym 

strumieniu powietrza, tym większa jest powstała różnica  

 

ciśnienia. Rozkład zmiany różnicy ciśnienia na kryzie  

w zależności od strumienia masy wody jest także rozkładem 

nieliniowym.  

 

5. PODSUMOWANIE 
 

Podsumowując, przy przepływie mieszaniny 

dwufazowej powietrze – woda kryzy szczelinowe,  

w porównaniu do kryzy standardowej, generują mniejszą 

różnicę ciśnienia, jednak w odniesieniu do różnicy ciśnienia 

powstałej przy przepływie czystego gazu stosunek tych 

różnic ciśnień dla kryzy standardowej i kryzy szczelinowej  

1 jest porównywalny. Oznacza to, że jedynie kryza 

szczelinowa 2 wykazuje najmniejszą czułość na zmiany 

zawartości cieczy w gazie. Jest to spowodowane tym,  

że w tego typu rozwiązaniu występuje równomierny lokalny 

stosunek przewężenia w całym przekroju poprzecznym 

rurociągu. Porwane kropelki cieczy bardzo swobodnie 

przepływają przez przeszkodę wraz ze strumieniem 

powietrza, a jedynie tylko niewielka ilość cieczy zostaje 

zatrzymana przez kryzę. Szczeliny które rozmieszczone  

są w całej objętości rury umożliwiają ponowne porwanie 

kropel cieczy przez strumień gazu w przeciwieństwie 

między innymi do standardowego rozwiązania.  Mierząc 

strumień mieszaniny za pomocą kryzy standardowej 

dodatkowym utrudnieniem jest to, że część cieczy zostaje 

zatrzymana na kryzie, a spływająca ciecz gromadzi się przed 

kryzą, powodując niekorzystne zaburzenia przepływu. 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA 
 

1. Falcone G., Hewitt G., Alimonti C., Multiphase Flow 

Metering: Principles and Applications, Developments  

in petroleum science 54, ( 2009 )  

2. Geng Y., Zheng J., Shi T., Study on the metering 

characteristics of a slotted orifice for wet gas flow., 

Flow Measurement and Instrumentation 17 (2006),  

123–128 

3. Hua C., Geng Y., Wet gas technique based on slotted 

orifice and swirlmeter, Flow Measurement and 

Instrumentation 30 ( 2013 ) 138 – 143 

4. Zheng G.B., De Jin N, Jia X.H., Lv P.J., Liu L.B.,  

Gas–liquid two phase flow measurement method based 

on combination instrument of turbine flowmeter and 

conductance sensor. International Journal  

of Multiphase Flow 34 (2008) 1031–1047 

5. Steven R., Hall A., Orifice plate meter wet gas flow 

performance, Flow Measurement and Instrumentation 

20 (2009) 141-151 

6. Fang L., Zhang T., Jin N., A comparison of correlations 

used for Venturi wet gas metering in oil and gas 

industry. Journal of Petroleum Science and Engineering 

57 (2007) 247–256 

7. PN-EN ISO 5167 – 1 Pomiar strumienia płynu  

za pomocą zwężek pomiarowych. 

8. Taler D., Pomiar ciśnienia, prędkości i  strumienia 

przepływu płynu, Wydawnictwo Naukowo-

dydaktyczne, Kraków 2006 

9. Measurement of fluid flow by means of pressure-

differential devices- Guidelines for the specification of 

orifice plates, nozzles and Venturi tubes beyond the 

scope of ISO 5167, 2007  

 

 



Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, ISSN 2353-1290, Nr 66/2019                                                                         89 

10. Morrison G. L., Hall K. R., Holste J. C., Macek M. L., 

Ihfe L. M., DeOtte R. E., Terracina D., Comparison of  

orifice and slotted plate flowmeters., Flow 

measurement and Instrumentation 5, No. 2 (1994 ),  

71 – 77,   

11. Morrison G. L., Terracina D., Brewer C., Hall K.R., 

Response of a slotted orifice flow meter to an air/water 

mixture, Flow Measurement and Instrumentation  

12 (2001) 175–180 

12. Morrison G. L., Hall K. R., Holste J. C., DeOtte R. E., 

Macek M. L., Ihfe L. M., Slotted Orifice Flowmeter, 

AIChE Journal October 1994 Vol. 40, No. 10 

13. Bayazit Y., Sparrow M., Joseph D., Perforated plates 

for liquid management: Plate geometry effects and flow 

regime. International Journal of Thermal Sciences 

 85 (2014) 101-111 

14.  Huang S., Ma T., Wang D., Lin Z., Study on discharge 

coefficient of perforated  orifices as a new kind of 

flowmeter. Experimental Thermal and Fluid Science  

46 (2013) 74-83   

15. Abou El-Azm Aly A., Chong A., Nicolleau F., Beck S., 

Experimental study of pressure drop after fractal-

shaped orifice in turbulent pipe flow. Experimental 

Thermal and Fluid Science 34 (2010) 104-111  

16. Kumar P., Wong Ming Bing M.: A CFD study of low 

pressure wet gas metering using slotted orifice meters, 

Flow Measurement and Instrumentation 22 (2011)  

33–42 

17. Annamalai G., Pirouzpanah S., Gudigopuram S. R., 

Morrison G. L.,  Characterization of flow homogeneity 

downstream of a slotted orifice  plate in a two - phase 

flow using electrical resistance tomography, Flow 

Measurement and Instrumentation 50 (2016) 209 – 215, 

 

 

 

 

EFFECT OF ORIFICE DESIGN ON DIFFERENTIAL PRESSURE  
MEASUREMENT IN TWO TWO PHASE AIR-WATER MIXTURE FLOW  

 

Gas measurements employing various slotted orifice designs are often employed in industrial applications.  

In the conditions of gas flow in the pipelines, we have to do with liquids condensation. As a result, the flow measurements 

basically involve  gas-liquid mixture. For this reason, considerable errors occur in the measurement conducted by instruments 

resulting from the variations in the properties of the continuous phase, which is formed by gas. In addition, the occurrence  

of an additional phase results in flow interferences and pulsations of differential  pressure. Therefore, new methods and tools 

are being sought with the aim of measuring the flow of gas-liquid mixtures, which will provide satisfactory accuracy  

of measurements in the case when flow interference occurs in the form of the liquid phase. The paper reports the results  

of a study concerned with the use of slotted orifices in the conditions of measurements of gas-liquid mixtures. Experimental 

research was carried out by application of a standard orifice and two designs of the slotted orifice with various slot 

geometries. The experiment involved the measurement of  the air flow with a small amount of water, which was dispersed  

in the form of droplets. The results of the experiment were subsequently compared with the results recorded for the case  

of a standard orifice. The occurrence of liquid in the constant flow of air leads to the variations in the differential pressure 

developed at the orifice. As a result of the greater mass flow rate of water in the air flow, the value of the differential  

pressure developed at the orifice is the greater as well . In the conditions of the measurements of two-phase mixture, slotted 

orifice generate a smaller differential pressure compared to the standard orifice. Slotted orifices also demonstrate lower 

sensitivity to the variations in the flow rate of liquid in the gas. This is due to the fact that in this type of designs, we have to 

do with a local change in the beta ratio across the entire cross-section of the pipeline. The liquid droplets are entrained along 

with the air flow and freely pass through the obstacle, and only a small amount of liquid is held-up at the orifice. The gaps 

that are located across the entire volume of the tube allow the liquid drops to be carried away again by the gas stream  

in contrast to the standard solution. During flow measurements involving mixtures by the application of the standard orifice, 

an additional difficulty is associated with the fact that a large portion of the liquid is stopped at the orifice, as the flowing 

liquid accumulates in front of the orifice causing flow disturbances. 

 

Keywords: standard orifice, slotted orifice, gas mass flowrate, two phase flow, air-liquid flow.  
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Streszczenie: W artykule opisano problematykę pomiarów 

przedziałów czasu równych czasowi ekspozycji promieniowania X. 

Pokazano zależność niepewności pomiaru od metody pomiarowej 

oraz od sposobu działania źródła promieniowania rentgenowskiego. 

Przedstawiono wpływ zakresu przedziału czasu mierzonego przez 

miernik na wielkość błędu. 

 

Słowa kluczowe:  wzorcowanie miernika promieniowania X, 

pomiar czasu ekspozycji, promieniowanie X, aparat rentgenowski. 

 

 

1. PROBLEM CZASU EKSPOZYCJI 
PROMIENIOWANIA RENTGENOWSKIEGO 

 

Właściwe i precyzyjne dawkowanie promieniowania X 

ma istotne znaczenie w wielu jego zastosowaniach dla 

człowieka i innych organizmów żywych. Zdjęcia 

rentgenowskie użyte w diagnostyce medycznej takie jak 

złamania kończyn, wykrywanie chorób płuc czy tomografia 

komputerowa oraz radioterapia wymagają precyzyjnego 

sterowania czasem trwania naświetlenia, od którego zależy 

wielkość pochłoniętej dawki. Zastosowanie promieniowania 

rentgenowskiego występuje również w przemyśle podczas 

różnych inspekcji, w których najważniejsza jest jakość 

obrazu badanego przedmiotu. Powszechne są systemy 

wykrywające zanieczyszczenia w produktach na taśmociągu 

linii produkcyjnej w branży kosmetycznej lub 

farmaceutycznej. Użycie promieni X w specjalnych 

kabinach do kontroli jakości pozwala wykryć defekty na 

etapie produkcji lub zbadać stan konstrukcji w czasie 

eksploatacji (nieniszczący charakter badań np. poszycia 

samolotów, połączenia spawane rurociągów) [1] Ustalony 

czas oddziaływania promieni X podczas takich inspekcji 

przedmiotów pozwala zoptymalizować czas i koszty cyklu 

produkcyjnego oraz określić czas badania i poprawić 

bezpieczeństwo. Aby określić zgodność pomiędzy 

nastawionym i faktycznie realizowanym czasem ekspozycji/ 

naświetlania wiązką promieniowania X danego aparatu 

rentgenowskiego, należy zastosować specjalny miernik 

umieszczany w wiązce promieniowania X. Wśród 

dostępnych na rynku mierników promieniowania X, część  

z nich pozwala określić różne wielkości charakterystyczne 

dawki promieniowania wysyłanego przez aparat podczas 

ekspozycji. Przyrząd taki w szybki i przejrzysty sposób jest 

w stanie podać podstawowe parametry dawki 

promieniowania rentgenowskiego, takie jak: dawka, moc 

dawki, czas ekspozycji, napięcie przyłożone do lampy 

rentgenowskiej (kVp), warstwa półchłonna HVL. 

W niniejszym artykule skupiono się na funkcji pomiaru 

przedziału czasu równego czasowi ekspozycji, oferowanej 

przez te urządzenia. Aby jednak urządzenia do pomiaru 

czasu naświetlania mogły właściwie spełnić swoje funkcje, 

użytkownik musi mieć pewność, że ich wskazania są 

odniesione, z zachowaniem spójności pomiarowej, do 

odpowiedniego wzorca czasu, czyli powinny być regularnie 

wzorcowane. 

 
2. KRÓTKI OPIS I SPECYFIKACJA MIERNIKA 

 

Mierniki używane do pomiarów czasu ekspozycji (np. 

typu Piranha 255 – Rys. 1.) zwykle nie posiadają  

 

Rys. 1. Wygląd i komunikacja miernika Piranha 255  

(A – wskaźniki stanu pracy, B – przyciski, C – granica 

zewnętrznego obszaru detektora, D – aktywny obszar 

detektora). W dolnej części rysunku: moduł główny i tablet 

sterujący 
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wyprowadzeń (w postaci gniazda BNC czy innych złączy) 

pomocniczych sygnałów elektrycznych poddawanych 

właściwej analizie, a do komunikacji używają portów:  

miniUSB, WiFi, Bluetooth. [2]. Użyty w pomiarach model 

miał wbudowaną komunikację przez interfejs Bluetooth, 

która odpowiadała za przesyłanie danych do tabletu.  

Wiązka promieniowania rentgenowskiego poddawana 

pomiarom powinna pokrywać przynajmniej cały obszar 

aktywny detektora (w przypadku miernika Piranha 255 – 

o rozmiarach 3 mm x 21 mm (D, rysunek 1)), natomiast 

zalecane jest, aby również pokrywała cały zewnętrzny 

obszar pola detektora (w przypadku miernika Piranha 255 – 

o rozmiarach ok. 20 mm x 40 mm (grot strzałki C,  

rysunek 1)). 

 

3. ZAŁOŻENIA I WYMAGANIA UŻYTEJ METODY 
POMIAROWEJ 

 

Z uwagi na brak możliwości podania na miernik 

wzorcowego przedziału czasu w postaci pomocniczego  

sygnału elektrycznego o ustalonym kształcie i czasie trwania  

z generatora funkcyjnego, konieczne jest wykonanie 

wzorcowania w rzeczywistym środowisku pracy miernika, 

czyli w obszarze promieniowania rentgenowskiego.  

Zaproponowany układ pomiarowy został opracowany 

wspólnie z Samodzielnym Laboratorium Promieniowania 

Jonizującego GUM, które udostępniło dla potrzeb 

wzorcowania specjalnie skonstruowany pomocniczy 

detektor promieniowania X, z wyprowadzonym sygnałem 

elektrycznym, zapewniło właściwą lokalizację przestrzenną 

miernika i pomocniczego detektora w wiązce 

promieniowania X oraz zapewniło bezpieczeństwo i obsługę 

aparatu rentgenowskiego. Wzorcowanie polega na 

równoczesnym pomiarze czasu ekspozycji promieniowania 

X za pomocą wzorcowanego miernika oraz pomocniczego 

detektora i częstościomierza-czasomierza kontrolnego 

umieszczonych w tej samej wiązce promieniowania X, 

w układzie przedstawionym na rysunku 2, a następnie na 

porównaniu uzyskanych wyników mierzonych przedziałów 

czasu przez oba urządzenia (źródłem promieniowania jest 

aparat rentgenowski, mierzone czasy ekspozycji są 

zadawane przez urządzenie sterujące aparatem 

rentgenowskim, pole detektora miernika oraz detektora 

pomocniczego umieszczone są w wiązce promieniowania 

X). Wyniki pomiarów sygnału zmierzonego przez przyrząd 

wzorcowany są porównywane do odpowiadających im 

wyników pomiarów przedziału czasu uzyskanych  

z przyrządu kontrolnego, którym jest częstościomierz-

czasomierz, mierzący przedział czasu równy czasowi 

trwania sygnału generowanego przez pomocniczy detektor 

promieniowania. 

 

4. KONFIGURACJA I WŁAŚCIWOŚCI 
STANOWISKA POMIAROWEGO  

 

W pomiarach w Samodzielnym Laboratorium 

Promieniowania Jonizującego w Głównym Urzędzie Miar 

wykorzystano aparat rentgenowski firmy YXLON, typu MG 

325/45 z zewnętrznym sterowaniem czasem otwarcia 

przysłony. Aparat ten działa w trybie ciągłym, a szczelinowa 

emisja wiązki promieni X na tor pomiarowy odbywa się 

przez otwieranie i zamykanie pionowej przysłony ołowianej 

realizowane ruchem poziomym.  

Detektor promieniowania X stanowi czujnik fotodiodowy 

z warstwą scyntylatora (CsI). Pomiary wykonywane są przy 

centrycznym ustawieniu (w poziomie) środka pola 

pomiarowego wzorcowanego miernika i czujnika 

fotodiodowego. 

Wzorcowany miernik zamontowano na ławie w odległości 

ok. 1 m na osi kierunku promieniowania z aparatu 

rentgenowskiego. W tej samej odległości przed miernikiem 

został umieszony pomocniczy detektor promieniowania 

podający sygnał na wejścia START i STOP 

częstościomierza-czasomierza kontrolnego. Ze względu na 

ograniczoną rozdzielczość wskazań wzorcowanego miernika 

(wynikającą z wewnętrznej realizacji pomiaru opartej na 

próbkowaniu mierzonego sygnału i analizie jego kształtu i 

parametrów), stabilność częstotliwości generatora podstawy 

czasu przyrządu kontrolnego na poziomie nie 

przekraczającym ± 1·10
-6

 Hz/Hz jest zwykle wystarczająca 

do przeprowadzenia pomiarów, bez konieczności użycia 

dodatkowego sygnału synchronizacji zewnętrznej. 

Na całkowity czas otwarcia t przysłony aparatu MG 325/45 

składa się rysunek 4):  

a) czas otwierania top (ruch przysłony odsłaniający 

światło otworu aparatu RTG),  

b) czas pełnego otwarcia to (pełna ekspozycja) 

c) czas zamykania tzp (w założeniu równy czasowi 

otwierania).  

Przy czym, czas otwierania top składa się (jest sumą) 

z poszczególnych etapów czasowych (Rys. 4): 

t1 ≥ 0 s – przedział czasu od rozpoczęcia odsłaniania światła 

otworu aparatu RTG do momentu pojawienia się wiązki 

 
 

Rys. 2. Schemat blokowy układu pomiarowego 

 
 

Rys. 3. Układ pomiarowy przy użyciu aparatu 

rentgenowskiego XYLON MG 325/45 

 

Wzorcowan
y miernik 
prom. X 

Detektor 

Aparat 
rentgenowski  
MG 325/45 
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promieniowania X na krawędzi obszaru aktywnego 

detektora/miernika 

t2 > 0 s – czas narastania sygnału na detektorze/mierniku 

(wiązka promieniowania X pokrywa coraz większą 

powierzchnię obszaru aktywnego detektora/miernika) 

t3 ≥ 0 s – przedział czasu upływający od początku 

maksimum  sygnału na detektorze/mierniku do mementu 

pełnego odsłonięcia otwarcia aparatu RTG (wiązka 

promieniowania X pokrywa coraz większy obszar poza 

obszarem aktywnym detektora/miernika). 

Uwzględniając symetrię przeciwnych działań, czyli 

otwieranie/zamykanie i narastanie/opadanie, (dające 

w wyniku symetrię lustrzaną sygnałów), całkowity czas od 

rozpoczęcia odsłaniania otworu z wiązką promieniowania X  

wychodzącą z aparatu RTG do jego pełnego zasłonięcia 

można zapisać wzorem: 

 

� � �� � 2��� � �� � �	
 
 

 
 

 

Rys. 4. Przebieg czasowy od rozpoczęcia odsłaniania wiązki 

promieniowania X z aparatu RTG, przez pełne otwarcia do 

pełnego zasłonięcia wiązki promieniowania X przysłony 

(zewnętrzny trapez – dynamika zmian całkowitego 

strumienia promieniowania X w wiązce wychodzącej 

z aparatu RTG, wewnętrzny trapez – dynamika zmian 

całkowitego strumienia promieniowania X w wiązce 

przechodzącej przez detektor/miernik) 

 

Czas ekspozycji mierzony jest nominalnie od połowy 

wysokości zbocza narastającego do połowy wysokości 

zbocza opadającego sygnału odbieranego przez 

detektor/miernik, czyli: 

 

��� � �� � �� � 2�	. 

 

Powyższy wzór prowadzi do tych samych wartości 

nominalnych czasów ekspozycji mierzonych za pomocą 

wzorcowanego miernika oraz detektora pomocniczego pod 

warunkiem, że obszary aktywne detektora we wzorcowanym 

mierniku oraz detektora pomocniczego są ustawione są 

idealnie centralnie względem siebie w wiązce 

promieniowana X, i takie też przyjęto założenie. 

 

5. RÓWNANIE POMIARU I ANALIZA 
   NIEPEWNOŚCI 

 

Błąd pomiaru jest różnicą wartości wskazanej przez 

przyrząd wzorcowany τp i zmierzonej τk przez przyrząd 

kontrolny, z uwzględnieniem poprawek wynikających 

z ograniczonej rozdzielczości przyrządu wzorcowanego, 

niedoskonałości przyrządu kontrolnego i metody 

pomiarowej. 

 

 

Równanie błędu pomiaru przedstawia się następująco [3]: 

okpkpw δτδτδττττ +−+−=∆  

 

Poszczególne składniki równania oznaczają: 

pτ
 – wskazanie przyrządu wzorcowanego (miernika); 

kτ
 – wskazanie przyrządu kontrolnego (częstościomierza-

czasomierza cyfrowego); 

pδτ
 – poprawka na rozdzielczość przyrządu 

wzorcowanego; 

kδτ
– poprawka przyrządu kontrolnego; 

oδτ
 – poprawka związana z błędem metody pomiaru. 

 

Ponieważ mierzone są niewzorcowe przedziały czasu, 

tzn. każdy kolejny mierzony przedział czasu w serii może 

mieć zbliżoną, ale jednak inną wartość, analizie statystycznej 

powinny podlegać różnice cząstkowych wyników pomiaru 

��� � ���, wówczas odchylenie standardowe 

eksperymentalne wartości średniej różnic cząstkowych 

wyników pomiaru jest najlepszą estymatą niepewności 

standardowej związanej z rozrzutem wyników pomiaru. 

Przy wyznaczaniu wartości estymat i niepewności 

standardowych pozostałych składowych równania pomiaru, 

należy wziąć pod uwagę, że rozdzielczość miernika może 

być zmienna, w zależności od zakresu pomiarowego, 

i powinna podlegać kontroli podczas pomiarów, a błąd 

metody pomiaru zależy od precyzji centralnego ustawienia 

obszaru aktywnego detektora wzorcowanego miernika 

i obszaru aktywnego detektora pomocniczego oraz dynamiki 

przesuwu przysłony, który należy oszacować w oparciu  

o pomiary i założenia dodatkowe (np. przez pomiar czasu 

narastania sygnału przy znanej szerokości obszaru 

aktywnego detektora pomocniczego i ocenę zakresu wartości 

błędu położenia (niecentryczności ustawienia) obszarów 

aktywnych obu detektorów). Istotne jest, że, przy 

niezmienionym ustawieniu detektorów w wiązce 

promieniowania X, błąd metody pomiaru ma charakter 

systematyczny – ma wartość stałą, ale nieznaną i, przy 

zmianie konfiguracji, przypadkową. 

 

W wyniku eksperymentalnych pomiarów dla 

posiadanego przez GUM aparatu RTG MG325/45,  

w przypadku braku stosowania dodatkowych przysłon czy 

filtrów zmniejszających rozmiary wiązki promieniowania X,  

przyjęto wartość niepewności standardowej związanej 

z błędem metody pomiaru na poziomie 1,15 ms. W tym 

przypadku błąd metody pomiaru dominuje przy 

rozdzielczościach zmian wskazania miernika nie 

przekraczających 2 ms. 

 

W celu zmniejszenia niepewności powyższego 

składnika, jedną z możliwości jest zastosowanie aparatu 

rentgenowskiego o impulsowym trybie pracy, w którym 

promieniowanie X pojawia się jednocześnie w całym 

przekroju docelowej wiązki promieniowania. Wówczas 

wystarczy, aby aktywne obszary obu detektorów, tj. 

wzorcowanego miernika i detektora pomocniczego, umieścić 

możliwie najbliżej w osi wiązki promieniowania, w celu 

t1   t2   t3                            t0                            t3  t2    t1 
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zapewnienia uzyskanie prawidłowych sygnałów z obu 

detektorów. Ograniczeniem zastosowania aparatu 

rentgenowskiego o impulsowym trybie pracy jest czas 

ekspozycji promieniowania X, zwykle do 2 s. 

 

Łącząc obydwa rozwiązania, tzn. wykonując część 

pomiarów przy użyciu aparatu impulsowego a pozostałą 

część pomiarów za pomocą aparatu z ruchomą przysłoną, 

można zmniejszyć niepewność metody pomiaru poprzez 

porównanie wyników pomiaru we wspólnym obszarze pracy 

i wówczas główny udział w niepewności wyników 

wzorcowania miernika w zakresie pomiarów czasu 

ekspozycji będzie wnoszony przez wzorcowany miernik 

(jego rozdzielczość i stabilność).  

 

 
 

Rys. 5. Układ pomiarowy przy użyciu aparatu 

rentgenowskiego o impulsowym trybie pracy 

 

6. WNIOSKI KOŃCOWE 
 

Przy wzorcowaniu urządzeń do pomiaru przedziału 

czasu równego czasowi ekspozycji promieniowania X 

należy wstępnie zapoznać się  ze sposobem działania 

przyrządu wzorcowanego. Jeśli nie możemy podać 

bezpośrednio sygnałów wzorcowych odstępu czasu, należy 

przeprowadzić pomiary w obszarze wiązki promieniowania 

X. W zależności od wartości mierzonego przedziału czasu 

należy zaprojektować układ pomiarowy z zastosowaniem 

odpowiedniego aparatu promieniowania X. Dla czasów 

krótkich wykorzystując aparat impulsowy, a dla dłuższych – 

aparat rentgenowski z ruchomą przysłoną.  
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CALIBRATION OF EXPOSURE DURATION IN THE X-RAY ANALYSER 
 

Main idea of the article is a description of problems of X-ray exposure time measurement. Content describes two types 

of X-ray machines. Among the two X-ray machine types, continuous type with shutter is more suitable for long time 

measurement, and pulse type is better for short time measurements.  

The article discuss differences between mode of operation of different X-ray sources and it’s impact on uncertainty  

of measurement of exposure time. It also discuss impact of different resolution settings of device under calibration  

on uncertainty measurement.  

 

Keywords: calibration, exposure time measurement, X-ray, X-ray machine, X-ray multimeter. 
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Streszczenie: Przedstawiono metodę oceny niepewności pomiarów 

wieloparametrowych uwzględniającą skorelowania pomiędzy 

danymi wielkości mierzonych opisanych niepewnościami 

składowymi typu A lub/i typu B. Jest to rozszerzenie zastosowania 

metody podanej w Suplemencie 2 do przewodnika wyrażania 

niepewności pomiarów o akronimie GUM. Jako przykład 

omówiono pośrednie pomiary menzurandu dwuparametrowego. 

Wyznaczono wzory dla macierzy kowariancji, niepewności  

i współczynnika korelacji menzurandu wejściowego i wyjściowego 

Zastosowanie proponowanej metody zwiększy dokładność  
i wiarygodność oceny niepewności pomiarów wieloparametrowych 

i układów do ich realizacji. 

 

Słowa kluczowe: pomiary wieloparametrowe, niepewności typu A 

i typu B, współczynnik korelacji, macierz kowariancji, menzurand 

2D, macierzowa propagacja niepewności. 

 

1. WPROWADZENIE 
  

W pomiarach wieloparametrowych ocenia się 
estymatory wartości i niepewności wyników pomiarów oraz 

skorelowanie skojarzonych ze sobą wielkości jako 

elementów wieloparametrowego menzurandu czyli 

multimenzurandu. Jest to konieczne, gdy wyniki pomiarów 

tych wielkości, lub ich część będzie się wspólnie 

wykorzystywać. Tylko niekiedy pomiary te wykonuje się 
tym samym, a zwykle wieloma przyrządami lub też różnymi 

podzespołami systemu pomiarowego i przeprowadza się je w 

jednakowych lub odmiennych warunkach otoczenia. Rozrzut 

wartości obserwacji powtarzanych w pomiarach 

wieloparametrowych jest wywołany zarówno wspólnymi jak 

i różnymi przyczynami. Wielo-wariantowość sytuacji tworzy 

różne zależności pomiędzy niepewnościami skojarzonych 

wielkości mierzonych. Zacharow w pracy [5], przy 

wyznaczaniu niepewności pośrednich pomiarów 

jednoparametrowych rozróżniał skorelowanie wielkości 

wpływających zaobserwowane i takie, którego nie można 

wyznaczyć z danych pomiarowych,  nazywane przez niego 

„logicznym”. Szacując dokładność pomiarów, skorelowanie 

to wyznacza się podobnie jak niepewności typu B. 

W praktyce pomiarów wieloparametrowych występują 
różne sytuacje, których nie omawiają szczegółowo 

rekomendacje szacowania niepewności pomiarów zawarte  

w Suplemencie 2 [2] do przewodnika GUM [1] oraz inne 

przepisy międzynarodowe.  

Po wprowadzeni w przewodniku GUM niepewności do 

opisu dokładności pomiarów powstał pewien rozdźwięk  

z opisem dokładności przyrządów, urządzeń i systemów 

pomiarowych przez dopuszczalne błędy maksymalne. Z ich 

wartości, przy założeniu rozkładu równomiernego, wyznacza 

się odchylenie standardowe jako składową niepewności typu 

B przyrządu. Dla pomiarów różnych wartości tymi samymi 

przyrządami w różnych warunkach zwykle nie ma 

informacji o korelacji otrzymywanych wyników tych 

pomiarów i należy dla bezpieczeństwa przyjąć współczynnik 

korelacji równy 1. 
Celem tej publikacji jest prezentacja takiego 

rozszerzenia metody propagacji niepewności zawartej w 

Suplemencie 2 [2], które umożliwiałoby jednolite 

oszacowanie dokładności pomiarów wieloparametrowych, 

jak i układów do ich realizacji z uwzględnieniem 

skorelowania pomiędzy rozkładami odchyleń danych 

pomiarowych od estymatorów ich wartości opisanych 

niepewnościami typu A oraz/i typu B. 

 

2. PROPAGACJA NIEPEWNOŚCI 
    MULTIMENZURANDU 
 

Do oceny dokładności w pośrednich pomiarach 

menzurandów wieloparametrowych wykorzystuje się 
metodę propagacji ich niepewności rekomendowaną  
w ujęciu macierzowym w Suplemencie 2 [2] przewodnika 

GUM [1]. Po analitycznym lub numerycznym rozwiązaniu 

równań wiążących elementy mierzonego menzurandu 

wejściowego X  i szacowanego menzurandu Y otrzymuje się  
układ równań: 

 Y = F(X)     (1) 

 

gdzie: Y = [y1,  …. ym]
T
; X = [x1,  …. xn]

T
 – wektory, których 

elementami są wartości wielkości mierzonych tworzących 

oba wektorowe menzurandy.           

 

Propagację niepewności w tych pomiarach opisuje się 
jako zależność pomiędzy macierzami kowariancji wielkości 

X i Y, przy linearyzacji funkcji F poprzez pochodne
  
[2], tj.:  

 

UY = S U XS
T
           (2) 
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w którym macierz wrażliwości S i macierze kowariancji UX, 

UY wielkości wejściowych X i wyjściowych Y są 
następujące: 

� = ������� . . . �����	. . . ... . . .��
��� . . . ��
��	
�, � = � ���� . . . ����������. . . ... . . .���������� . . . ���� �  

�� = � ���� . . . ����������. . . ... . . .���������� . . . ���� �    (2a, b, c) 

Wartości elementów wektora Y mogą być też następnie 

przetwarzane dalej wspólnie według innej funkcji, opisanej 

ogólnie wzorem (3): 

 
Z = G (Y)           (3) 

 

Wówczas dla wyznaczanych kolejno wartości elementów 

nowego multimenzurandu  Z = [z1, …, zm]
T
 i elementów jego 

macierzy kowariancji UZ z niepewnościami uz1, …, uzm  

stosuje się równanie wiążące macierze kowariancji UZ i UY, 

też o takiej samej postaci jak (2), tj.: 

UZ = SGUYSG
T
            (4) 

 

w którym SG jest macierzą wrażliwości utworzoną tak, jak S.  

Wzory dla niepewności pomiarów menzurandów 3D  

i przykłady stosowania metody wektorowej w kilku 

elektrycznych układach pomiarowych DC i AC podano  

w pracach [3, 6 –15]. 

Wyniki pośrednich pomiarów wieloparametrowych 

wyznacza się z danych pomiarowych wielkości xi  jako 

elementów bezpośrednio mierzonego menzurandu X, 

otrzymanych po przetworzeniu wielokrotnie powtórzonych 

obserwacji traktowanych w ogólnym przypadku jako losowe 

i uzyskanych w określonych warunkach otoczenia. Dokonuje 

się obróbki statystycznej otrzymanych surowych danych 

pomiarowych oraz koryguje się poprzez poprawki te z tych 

niepożądanych wpływów warunków otoczenia, które są 
znane. Warunki pomiaru mogą mieć charakter stały, albo też 
zmieniać się w czasie eksperymentu w znany sposób. 

Wówczas dodatkowe błędy systematyczne eliminuje się 
przez wprowadzenie poprawek, a wpływ pozostałych 

przyczyn niedokładności szacuje się wspólnie statystycznie. 

Podstawą oceny niepewności pomiarów jest 

wyznaczenie jej składowych typu A i typu B. Niepewność 
całkowitą u zdefiniowano w GUM jako odchylenie 

standardowe rozkładu wypadkowego stanowiącego splot 

dwóch niezależnych statystycznie rozkładów składowych. 

Pierwszy z nich opisuje statystycznie rozrzut otrzymanych 

eksperymentalnie wartości obserwacji pomiarowych. Drugi  

jest rozkładem hipotetycznym, który randomizuje 

przypuszczalne zmiany wyników różnego pochodzenia,  

w tym o charakterze systematycznym, ale nie znane co do 

wartości w trakcie wykonywania pomiarów. Zmiany te 

mogą pojawiać się losowo w długim okresie użytkowania 

mierzonego obiektu, przyrządu lub systemu pomiarowego  

i w różnych warunkach otoczenia dla nich dopuszczalnych, 

innych niż przy kalibracji przyrządu i pomiarach 

kontrolnych. Zbiory wartości opisanych tymi rozkładami są 
nieskorelowane. Funkcje gęstości prawdopodobieństwa 

rozkładu wypadkowego danych pomiarowych i rozkładów 

składowych spełniają warunek )(*)()( BA xpxpxp = . Stąd 

wynika, że dla każdej wielkości mierzonej xi standardowa 

niepewność ui rozkładu wypadkowego i standardowe 

niepewności uAi i uBi rozkładów składowych, jako ich 

odchylenia standardowe są powiązane sumą geometryczną:  

     
22
BiAii uuu +=                  (5) 

Dla znanej funkcji opisującej gęstość prawdopodobieństwa, 

np. funkcji Gaussa dla rozkładu normalnego, z odchylenia 

standardowego � i współczynnika rozszerzenia kP wyznacza 

się analitycznie niepewność rozszerzoną U o określonym 

prawdopodobieństwie pokrycia P, np. 95% lub 99%. Dla 

otrzymywanych eksperymentalnie rozkładów danych 

pomiarowych, niepewność rozszerzoną U wyznacza się też 
numerycznie metodą Monte Carlo .  

Niepewność składowa uAi ocenia rozrzut obserwacji 

pomiarowych. Wyznacza się statystycznie tak, jak dla 

rozkładu normalnego [1] lub innych rozkładów [3] - [5], 

Niepewność składową uB szacuje się na podstawie 

subiektywnej wiedzy o przewidywanych zakresach  

i rozkładach wielkości wpływających i ich funkcjach 

oddziaływań. Niepewność uB randomizuje spodziewane 

oddziaływania takich wpływów, których bieżące wartości  

w przeprowadzanych pomiarach nie są znane i brakuje 

danych  aby obliczyć dla nich poprawki i skorygować 
wartości obserwacji pomiarowych. W znanych warunkach 

pracy o ograniczonym zakresie zmian wpływających 

wielkości, można przyjąć mniejszą wartość składowej uB niż 
wynika z danych producenta dla zakresu dopuszczalnych 

warunków pracy przyrządu i badanego obiektu [4].  

Dla każdej z wielkości bezpośrednio mierzonych xi 

menzurandu X wyznacza się z danych pomiarowych 

niepewność typu A oraz szacuje się heurystycznie 

niepewności typu B i oblicza się standardowe niepewności 

wypadkowe ui ze wzoru (5). Następnie dla menzurandu X  

tworzy się macierz kowariancji UX, która uwzględnia 

skorelowanie i autokorelację [3] jego elementów. Wartości 

elementów macierzy kowariancji dla wyznaczanych 

pośrednio menzurandów Y oraz Z (obserwabli) uzyskuje się 
po zastosowaniu wzorów (2) – (4). 

Istnieje wiele możliwości skorelowania wielkości xi  

jako elementów menzurandu X. Rozrzuty wartości 

obserwacji zależą zarówno od wpływów warunków 

otoczenia na system pomiarowy i obiekt badany, jak i od 

zmian ich parametrów wewnętrznych. Skorelowania dotyczą 
zbiorów par wielkości mierzonych. Zachodzą one dla 

wartości ich obserwacji opisanych niepewnościami tylko 

jednego typu, bądź typu A, bądź typu B. Ich współczynniki 

korelacji oznaczymy odpowiednio indeksami dolnymi A i B. 

Próbki pomiarowe tego samego badanego obiektu w różnych 

eksperymentach pomiarowych przy tej samej niepewności uB  

mogą mieć różne niepewności uA, .a więc i różne 

współczynniki korelacji ρA. Można je wyznaczyć 
statystycznie jeśli poprowadzi się pomiary menzurandu X  

tak, by obserwacje mierzonych wielkości uzyskiwać 
synchronicznie i w znanym czasie. 

Wyniki heurystycznych oszacowań niepewności typu B 

i współczynników korelacji ρB mogą być zróżnicowane  

w praktyce, gdyż mierzy się różne wartości, na różnych 

zakresach jednego miernika lub nawet różnymi przyrządami 
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pomiarowymi. Różne są też dopuszczalne błędy 

maksymalne tych przyrządów, a więc i różne wynikające  

z nich niepewności typu B.. W ocenie skorelowania 

niepewności typu B w jak największym stopniu trzeba 

wykorzystać w pełni wcześniej pozyskaną wiedzę o takich 

pomiarach i nawet wykonać uzupełniające eksperymenty. 

W modelu matematycznym zastosowanym w GUM 

przyjęto założenie, że niepewności składowe uA i uB są od 

siebie niezależne statystycznie i tak jest też zwykle  

w praktyce. Opisana wzorem (5) niepewność ui mierzonej 

wartości xi ma taką postać jak dla splotu dwu 

nieskorelowanych rozkładów wartości obserwacji (lub 

błędów pozornych jako odchyleń od estymatora wartości),  

z których jeden ma tylko niepewność uA, a drugi tylko uB.  

Skorelowanie pomiędzy wielkościami multimenzurandu 

może zachodzić tylko między zbiorami bądź danych 

obserwowanych, bądź danych heurystycznych, które 

odpowiadają oszacowanym niepewnościom uBi. Wyjaśnia to  

bliżej przykład niepewności i współczynników korelacji 

menzurandu 2D podany na  rysunku 1. 

W pomiarach wieloparametrowych macierz 

kowariancji UX  można przedstawić jako sumę dwu macierzy 

składowych: 

 

UX = UXA + UXB    (6) 

 
 

3. NIEPEWNOŚĆ SKORELOWANYCH  
 POMIARÓW DWUPARAMETROWYCH (2D) 

 

Przykład  menzurandu 2D o skorelowanych wielkościach 

x1, x2 podaje rysunek 1. 

 

Rys. 1. Niepewności i współczynniki korelacji menzurandu 2D 

między danymi pomiarowymi ρA i wyznaczanymi heurystycznie ρB  
 

W pomiarach dwuparametrowych (2D) wielkości x1  

i x2, ich niepewności oznaczone jako ux1 i ux2, są sumami 

geometrycznymi niepewności składowych typu A i B, 

opisanymi równaniami: ���� = ���� + ����     (7a) 

���� = ���� + ����     (7b) 

 

W ogólnym przypadku wyniki pomiarów x1, x2 maja 

różne wartości niepewności u1A i u2A oraz u1B i u2B. Jednakże, 

jeśli eksperymenty te odbywają się w jednakowych lub 

nawet podobnych warunkach, to wielkości mierzone mogą 
być skorelowane. Zbiory wartości ich obserwacji opisane 

niepewnościami składowymi jednego typu, tj. u1A, u2A oraz 

u1B, u2B, będą wówczas powiązane współczynnikami 

korelacji 1 > ρA > –1 oraz 1 > ρB > –1. Przykładem jest tu 

pomiar napięć i prądów tego samego obiektu w tych samych 

warunkach i przy zasilaniu z niestabilizowanej sieci 

elektrycznej. Dla menzurandu X skorelowania te ilustruje 

rysunek 1. 

Elementy multimenzurandu wejściowego X mogą mieć 
ogólnie różne stopnie skorelowania zarówno typu ρA, jak  

i typu ρB. Wpływa to na dokładność wyników pomiaru 

elementów menzurandu wyjściowego Y wyznaczanych 

pośrednio z pomiarów X. W pomiarach 2D, aby wyznaczyć 
standardowe niepewności uy1, uy2 i ich współczynnik 

korelacji ρy1,2, korzysta się z macierzowego zapisu prawa 

propagacji wariancji (2), które łączy ze sobą macierze 

kowariancji. Jeśli wnioski z pomiarów mają dotyczyć innych 

warunków podczas badania i użytkowania obiektu niż przy 

kalibracji przyrządu, to prócz bieżących rozrzutów wartości 

obserwacji o niepewnościach standardowych u1A, u2A, trzeba 

uwzględnić przewidywane wpływy zmian niepewności u1B, 

u2B i macierz kowariancji (6) menzurandu 2D przyjmuje 

postać:  
 ���,� =  ���� + ���� �������� + ���������������� + �������� ���� + ���� ! 

(8)  

W macierzy Ux1,2 występują niepewności zgodne z regułą 
sumowania wariancji, czyli dla kwadratów niepewności typu 

A i typu B w obu pomiarach. Współczynnik korelacji 

między wielkościami x1 i x2 opisują wzory: 

���,� = �������� + �������������� = �������� + ��������"���� + ���� "���� + ����  

(9) 

Pomiary dwuelementowego (2D) menzurandu 

wejściowego X są szczególnym przypadkiem pomiarów 

wieloparametrowych opisywanych ogólnie wzorami 

(1) ‒ (3) stosowanymi, gdy wielkości mierzone są ze sobą 
powiązane w obiekcie pomiarowym lub poprzez 

oddziałujące na nich wielkości zewnętrzne. Jeśli dla 

stosunków niepewności składowych i niepewności 

standardowych ux1, ux2 przyjmie się oznaczenia: 

,k
u

u
B

x

A 2
1

1

1 1−≡  gdzie 0 ≤ 
1

1

x

B
B

u

u
k ≡1 ≤ 1, to uzyska się 

prostszą postać wzoru (9) jako wzór (10): 

1,2xρ = Aρ 	"1 − &��� "1 − &��� + Bρ &��&��        
(10) 

Dla obu bezpośrednio mierzonych wielkości 

współczynnik ρx1,2 we wzorze (10) zależy wyłącznie od 

stosunków niepewności kiB, gdyż suma geometryczna 

względnych składowych niepewności równa się 1  

:  '()*(+),� + '()-(+),� = &.�� + 1 − &.�� = 1   dla  i = 1, 2.   (10a) 

 

 Natomiast podobny warunek algebraicznego sumowania 

niepewności  ()*(+) + ()-(+) = &.� + "1 − &.�� =1 

 

jest spełniony tylko dla  kiB = 0 lub kiB = 1, i = 1, 2. 

Niektóre szczególne przypadki współczynnika 

korelacji ρx1,2 dla wyników eksperymentów pomiarowych 
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o różnych wariantach par niepewności składowych u1A, u2A 

oraz u1B, u2B i ich współczynników korelacji ρA i ρB, podano  

w tabeli 1. Zawiera też ona skrajne przypadki dla kombinacji 

wartości ρA = 0 lub 1 i ρB = 0 lub 1. 

 

W przypadku, gdy ρA = 0, ρB = 1 i 2

B

2

B kk 21 ≈  ≈1/2,  

otrzymuje się uxi =√2�.� = √2�.� i i = 1, 2 oraz ρx1,2 = 1/2. 

 

Tabela 1. Współczynniki korelacji ρx1,2 wyników dwu pomiarów o różnych relacjach niepewności składowych uA i/oraz uB 

  

Lp. 

Niepewności typu A Niepewności typu B Współczynnik korelacji ρx1,2 

elementów menzurandu 

wejściowego 2D    Wartości 
Współczynnik 

korelacji 
Wartości 

Współczynnik 

korelacji 

���, ��� ρA ���, ��� ρB 

�������� + ��������"���� + ���� "���� + ����  

��"1 − &��� "1 − &��� +��&��&�� 

1. ���, ��� ρA  ���, ��� ρB = 0 ��11 − &��� 11 − &���  

2. ���, ��� ρA = 0 ���, ��� ρB  ��&��&�� 

3. ���=���=�� ρA  ���=���=�� ρB  �� (1-k4� ) + ��k4�   

4. ���, ��� ρA  ���=���=�� ρB = 1 �� "1 − &��� "1 − &��� +&��&�� 

5. ���=���=��  ρA = 1 ���, ��� ρB  "1 − &��� "1 − &��� +��&��&�� 

6. ���, ��� ρA = 0 ���, ��� ρB = 0 0 

7. ���=���=�� 

ρA     ���=���=�� 

ρB   0,5 (ρA+ ρB) 

ρA = 0  ρB = 1 ���,�= 1/2 
ρA = 1  ρB = 0 

ρA = 1  ρB = 1 ���,�= 1 

 
4. WYKRES WSPÓŁCZYNNIKA  
    KORELACJI  ΡX1,2 

 

Forma postaci funkcji (11b) pozostaje stała przy 

zamianie miejscami niepewności u1A na u1B, u2A na u2B 

oraz ρA na ρB. Wystarczy więc przeanalizować zależności 

dla jednego typu niepewności A lub B, gdyż dla drugiego 

typu, przy tym samym zestawie zmiennych, zależności 

będą podobne wskutek symetrii tego wzoru. Do 

przedstawienia współczynnika korelacji skorzysta się  

z ogólnej funkcji przedstawionej we wzorze (11b). Na 

rysunku 2 podano wykresy 3D współczynnika korelacji 

ρx1,2 = ρy1,2= f(k1B
2
, knB

2
) dwuelementowego menzurandu 

wejściowego X dla trzech par współczynników 

skorelowania jego składowych niepewności typu A i B. 

Są to płaszczyzny krzywoliniowe, na których 

są zaznaczone ślady przekrojów.

 

 
 

Rys. 2. Zależności współczynnika korelacji ρy1,2= f(k1B, k2B) 

menzurandu X w postaci wykresów 3D dla trzech par 

współczynników skorelowania  ρA, ρB jego danych o 

niepewnościach składowych typu A lub B: ρA = 0, ρB = 1; 

 ρA = 1, ρB = 1;  ρA = 1, ρB = 0 

 
5. NIEPEWNOŚCI WZGLĘDNE 
 

Przy opisie niepewności dla zakresów pomiarowych 

przyrządów i systemów oraz w pomiarach, których wzory 

zawierają działania multiplikatywne (mnożenie, dzielenie  

��=1, �� = 1

��=1, �� = 0

��=0, �� = 1���,�

&��� = 0.25 &��� = 0.5 &��� = 0.81
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i itd.), bardzo użyteczne są wzory wyrażone we względnych 

niepewnościach. Otrzymuje się je z wzorów dla niepewności 

bezwzględnych przez podstawienia:  

ui = xi uri,  uAi = xi urAi, uBi = xi urBi, dla i = 1, 2. 

Ze wzoru (9) dla współczynnika korelacji otrzymuje się inną 
jego postać: 

���,� = 	 ���6���6�� + ���6���6��"�6��� + �6��� "�6��� + �6��� 																(11) 

W podobny sposób wyznacza się niepewności względne 

wielkości wyjściowych:  

�6�(9�) ≡ �6��� = ���� + ����9�� = �6��� + �6��� 							(12a) 

�6�(9�) ≡ �6��� = ���� + ����9�� 	�6��� + �6��� 												(12b) 

 

Niepewności względne  urx1, urx2 jako funkcje niepewności 

względnych urA1, urA2, urB1, urB2, mają postacie 

 �6�� = "�6��� + �6���
                      (13a) 

 �6�� = "�6��� + �6���                             (13b) 

Współczynnik korelacji ρy1,2 w macierzy kowariancji dla 

niepewności względnych wyraża wzór (13c) 

 

���,� = ���6���6�� + ���6���6���6���6�� 																			(13c) 

 

Dla niepewności względnych typu A i B w podobny 

sposób jak poprzednio dla uA i uB można stworzyć macierz 

XUr dla składowych niepewności względnych. Jeśli 

niepewności względne wielkości wejściowych są znane, np. 

jednakowe dla całego zakresu, to można się bezpośrednio 

posłużyć ich macierzowym równaniem propagacji  

o strukturze podobnej jak dla niepewności bezwzględnych, tj 

 �6� = �6 ⋅ �6 ⋅ �6@   (14) 

gdzie: �A,		�A�, �A =  �)�B
��B��)! – macierze kowariancji dla 

niepewności względnych  i macierz czułości o elementach 

oznaczonych indeksami i =1, 2, 3 dla wierszy oraz  j =1, 2, 3 

dla kolumn. 

 

6. SKŁADOWE  NIEPEWNOŚCI WYJŚCIOWYCH 
 

Przy stosowaniu przyrządów i układów pomiarowych  

w różnych warunkach otoczenia i przy różnym losowym 

rozrzucie obserwacji pomiarowych może być również 
wymagane wyodrębnienie niepewności składowych typu A  

i B wielkości menzurandu wyjściowego Y oraz skorelowania 

par tych wielkości. Zanalizujemy to na przykładzie 

menzurandów 2D wg wzorów (7a) i (7b) dla X= [x1, x2]
T
, tj.: 

ux1
2
 = u1A

2
 + u1B

2  
i  ux2

2
 = u2A

2
 + u2B

2
. 

Macierz kowariancji menzurandu X wynosi  

 � =  ���� + ���� �������� + ���������������� + �������� ���� + ���� !  
(15) 

Macierze �C i �D dla składowych niepewności wielkości 

wejściowych  X są oznaczono następująco:  

dla niepewności  typu A   

 �C =  ���� ���������������� ���� !          (16a) 

 dla niepewności  typu B    

�D =  ���� ���������������� ���� !           (16b) 

 

Transformację  macierzy kowariancji UA i UB składowych 

niepewności menzurandu  X  realizuje się  po linearyzacji 

funkcjonału Y=F(X) wg wzoru (2) w następujący sposób:  

 ��C=	��C�E     oraz     ��D=	��D�E (17a, b) 
  

Macierz kowariancji menzurandu wyjściowego UY  można 

wyznaczać dwojako:  

- oszacować macierz UX =�C + �D i z niej wyznaczyć 
bezpośrednio UY, lub  

- z macierzy  UA i UB  znaleźć macierze ��C 	i	��D obu 

składowych niepewności uyi wielkości wyjściowych.  

Otrzymuje się: �� = ���E = 	�(�C + �D)�GE  (18) 
oraz �� = ��C + ��D = ��C�E + ��D�E     (19) 

 

Jeśli wyznacza się UY, to oba sposoby są równoważne. 

Sprawdziliśmy to dla modelu o dwuwymiarowych (2D) 

menzurandach X i Y. Natomiast  niepewności składowe 

typów A oraz B elementów menzurandu wyjściowego  

UY i współczynniki korelacji każdego z tych typów 

wyznaczyć można z wzoru (19) nie spotkanego  

w literaturze.  

 
7. PODSUMOWANIE 

 

Przedstawiono rozszerzenie macierzowej metody 

wyznaczania niepewności w pomiarach pośrednich 

wieloparametrowych podanej w Suplemencie 2. 

Przewodnika Wyznaczania Niepewności GUM]. 

Uwzględnia ono oszacowanie skorelowania pomiędzy 

danymi pomiarowymi mierzonych wielkościach 

wejściowych opisanymi niepewnościami typu A oraz typu 

B. Podano wzory ogólne i dla przykładu wyznaczono 

niepewności standardowe i ich składowe oraz współczynniki 

korelacji na wyjściu dla pomiarów dwuparametrowych.  

W modelu tu zastosowanym założono zgodnie z GUM, 

że dla każdej z wielkości mierzonych składowe jej 

niepewności typu A oraz typu B są od siebie niezależne 

statystycznie i sumują się geometrycznie (pierwiastek  

z sumy ich kwadratów). Wynika stąd, że w pośrednich 

pomiarach wieloparametrowych skorelowanie wielkości 

wejściowych jest łącznym rezultatem tylko osobnych 

skorelowań danych opisanych przez ich niepewności A oraz 

B. Umożliwia to oszacowanie wpływu tych skorelowań na 

wartości elementów macierzy kowariancji. Otrzymana 

macierz wyjściowa jest podstawą oceny dokładności przy 

łącznym stosowaniu otrzymanych pośrednio wielkości 

ze sobą skojarzonych.  

Współczynnik korelacji ρA dwu wielkości wejściowych 

można wyznaczyć eksperymentalnie, jeśli pomiary 
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przeprowadzi się synchronicznie. Współczynnik korelacji ρB 

ocenia się heurystycznie, tj. podobnie jak niepewności typu 

B, wykorzystując dotychczasową wiedzę opartą na 

doświadczeniu z wielu innych pomiarów i wnikliwą analizę 
danego eksperymentu. Podano też sposób wyznaczania 

składowych niepewności mierzonych pośrednio wielkości 

wyjściowych i ich korelacji. 

Zastosowanie zaproponowanego rozszerzenia metody 

macierzowej umożliwi uzyskiwanie bardziej wiarygodnej 

ocenę niepewności wieloparametrowych pomiarów 

pośrednich i może zwiększyć ich precyzję.  
W celu przyspieszenia procesu wdrożenia tej metody do 

praktyki pomiarowej laboratoryjnej i przemysłowej, w tym 

stosowania jednolitego opisu dokładności przyrządów 

i układów pomiarowych oraz pomiarów  z wykorzystaniem 

niepewności obok dopuszczalnych błędów maksymalnych,  

w poprzednich publikacjach autorów [8-14] omówiono kilka 

prostych, charakterystycznych przykładów szacowania 

niepewności i współczynników korelacji w pośrednich 

pomiarach 2D i 3D. Dotyczyły one pomiarów skojarzonych 

temperatur, indukcji pola magnetycznego i układów prądu 

stałego (DC) o kilku skojarzonych rezystancjach (gwiazda, 

mostek) i składowych impedancji przy prądzie przemiennym 

(AC). Wykresy wypadkowego współczynnika korelacji w 

zależności od stosunków niepewności i wariancji typu A i B 

dla charakterystycznych kilku par wartości współczynników 

korelacji ρA, ρB podaliśmy w pracy [14].   

Tematykę zamierzamy kontynuować w kierunku 

opracowania metod jak najbardziej wiarygodnego 

heurystycznego oszacowania niepewności typu B 

i współczynników korelacji ρB pomiarów wielo-para-

metrowych oraz metod oceny dokładności pomiarów 

wieloparametrowych o rozkładach niegaussowskich. 
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UNCERTAINTIES OF MULTIPARARMTER MEASUREMENTS OF CORRELATED QUANTITIES 
 

An extended version of the vector method of uncertainty evaluation of indirect multivariable measurements given 

in Supplement 2 to the Guide on Expression of Uncertainty of Measurements is presented. The discussion was made for 

exemplary case of a two-parameter (2D) measurand with correlated input quantities. A proposed novelty is to consider 

the correlation of data described by individual components of the type A and / or type B uncertainties of measured input 

quantities.  General formulas for the covariance matrix, output uncertainties and correlation coefficient were 

determined. Formulas for several characteristic specific cases are presented in table 1. Relative uncertainties are also 

considered. 
 

Keywords: multivariate measurements, measurand 2D, correlations of the type A and type B uncertainty components, 

vector propagation of uncertainties, resultant correlation coefficients. 
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Streszczenie: Omówiono szacowanie niepewności punktów 
funkcji opisującej badaną charakterystykę na podstawie wyników 
pomiarów w dwu punktach kontrolnych. Zastosowano dwie 
metody I i II. Metodą I estymuje się składowe niepewności typu B 
na podstawie wartości dopuszczalnych maksymalnych błędów 
aparatury stosowanej do pomiarów w punktach kontrolowanych 
tej charakterystyki. Przy stabilnych warunkach pomiaru kilku 
wartości i pomijalnej niepewności typu A, należy dla wyników 
przyjąć współczynnik korelacji równy 1. Metodą statystyczną II, 
na podstawie pomiarów w punktach kontrolnych estymuje się 
składowe niepewności typu A oraz niepewności złożone dla 
punktów badanej funkcji i korelację pomiędzy ich wynikami. 
Korzysta z równania wiążącego macierze kowariancji  
w pomiarach pośrednich wieloparametrowych wg Suplementu  
2 Przewodnika GUM. Wyznaczono też niepewności względne  
i bezwzględne dla sumy i różnicy wartości dwu punktów i podano 
przykłady obliczeń. Przy ograniczonej liczbie i czasie 
wykonywania pomiarów, metodą tą można wyznaczaniu 
niepewności funkcji opisującej badaną charakterystykę  
i wykorzystać ja w monitoringu, kontroli i diagnostyce różnych 
obiektów. 

 
Słowa kluczowe: estymacja, niepewności punktów charakterystyki, 
punkty kontrolne, dopuszczalny maksymalny błąd pomiaru, 
pomiary pośrednie, macierz kowariancji,  współczynnik korelacji. 
 
1. WPROWADZENIE 

 
Pojęcie: niepewności pomiarów zostało  wprowadzone 

w Przewodniku GUM [1] w 1992 r. i jest obecnie 
powszechnie stosowane do oceny dokładności wyników 
pomiaru oraz oceny jakości produkcji, wyrobów i usług 
laboratoriów pomiarowych. Jest to przedział wokół 
estymatora wartości menzurandu, w którym z określonym 
prawdopodobieństwem znajduje się wynik pomiaru. Ze 
skorygowanych przez poprawki danych pomiarowych 
wyznacza się niepewność złożona u jako odchylenie 
standardowe jako sumę geometryczną dwu ze sobą 
nieskorelowanych niepewności składowych typów A i B, tj. 

� = ���� + ��� . Z niej wyznacza się niepewność rozszerzoną 
U o określonym prawdopodobieństwie zależną od rozkładu 
wypadkowego odchyleń od estymatora wartości. 

Wyznaczanie niepewności w pomiarach pośrednich 
kilku skojarzonych ze sobą wielkości omawia Suplement  
2 Przewodnika GUM. Poniżej przedstawi zastosowanie tej 
metody do szacowania propagacji. niepewności dla 

badanych wartości charakterystyki y=f(x) na podstawie 
pomiarów w dwu punktach kontrolnych. Z danych 
pomiarowych i warunków eksperymentu wyznacza się 
estymatory wartościach x1, x2  tworzące skalę wartości x  
oraz niepewności standardowe ux1, ux2, Z nich szacuje się 
pośrednio standardowe niepewności punktów xki 
charakterystyki, badanej o wartościach bezwzględnych 
oznaczonych jako σki i względnych - jako δi ≡ σki/xi. 
Wyznaczy się też zakresy x o zadanych granicznych 
wartościach niepewności i oszacuje niepewności wartości yi 
zależne od xi wg zadanej funkcji wielowymiarowej Y=F(X). 
Rozważania uogólnia się przez normalizację wartości 
parametrów odnosząc je do szerokości przedziału �� − �
, 
zakresu pomiarowego xmax−x0,  lub wybranej wartości, np. 
xmax. Jako hipotezę roboczą, przyjęto, że składowe 
niepewności uxA i uxB w punktach kontrolnych można 
oszacować właściwie z wyników powtarzanych pomiarów  
i z wiedzy o danych przyrządów i warunkach wykonywania 
eksperymentu. W pracy nie analizuje się wpływów 
poszczególnych wielkości na niepewności składowe uA  
i ��,  gdyż w każdych pomiarach mają one charakter 
indywidualny. Rozpatruje się więc tylko sytuacje krańcowe  
i charakterystyczne. W pomiarach pośrednich wielkości 
skojarzonych trzeba uwzględnić korelację zbiorów wyników 
obserwacji opisanych składowymi typów A oraz B. 

Jeśli pomiary dwu wartości x1, x2 wykonuje się 
różnymi przyrządami i niesynchronicznie, o różnej 
dokładności i w różnych warunkach, to należy założyć, że 
wartości ich obserwacji nie są skorelowane i przyjąć 
współczynnik korelacji ρ12 = 0. Dla pomiarów tym samym 
lub identycznym przyrządem, w jednakowych warunkach  
i przy powtarzalnych statystycznie wynikach współczynnik 
korelacji ρ12→1. 

Do estymacji niepewności punktów funkcji opisującej 
charakterystykę badaną na podstawie pomiarów kontrolnych 
zastosuje się dwie metody. Metodą I, o deterministycznym 
charakterze, wyznacza się niepewności typu B dla 
przyrządów o dopuszczalnym maksymalnym błędzie 
znanym z wiarygodnych wyników kalibracji lub od 
producenta. Zaś do wyznaczenia niepewności typu A, 
niepewności całkowitej u i rozszerzonej U z wyników 
pomiarów w punktach kontrolnych służy statystyczna 
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metoda II. Wykorzystuje się w niej wiedzę o użytej 
aparaturze i wpływie określonych warunków eksperymentu.  

 
2. METODY SZACOWANIA NIEPEWNOŚCI  
 
2.1. Metoda I –estymacja niepewności typu B przyrządów 

Niepewność składową typu B dla mierzonych wartości 
charakterystyki badanej szacuje się bezpośrednio z danych  
o błędach przyrządów pomiarowych [2, 3]. Wytwórcy 
podają dla przyrządów i przetworników pomiarowych 
dopuszczalny maksymalny błąd |��|��� jako liniową 
zależność modułu błędu bezwzględnego od wartości x 
wielkości mierzonej. Jest on sumą składowych, addytywnej  
i multiplikatywnej wg wzoru (1), a odniesiony do zakresu 
pomiarowego jest dopuszczalnym błędem względnym (1a): 

maxS
max

xmaxxx xx ε∆∆∆ ⋅−+=≤ 00
    (1) 

maxS
max

xx

xx

|xx|

xxxx
ε

∆∆
⋅

−
−

+
−

≤
− minmaxminmaxminmax

00
  (1a) 

w których: |∆x|, |∆x|max i |∆x0|max są odpowiednio modułami 
błędów bezwzględnych: rzeczywistego i dopuszczalnych 
błędów maksymalnych dla wartości mierzonej x i wartości 

początkowej x0; a 
max

xx 0−∆ , || 0xx/
max

xxmaxs −≡ − 0
∆ε  - to 

moduły dopuszczalnego błędu bezwzględnego i względnego 
różnicy  |x – x0| wskazań lub wartości sygnału wyjściowego. 
Wzór (1a) upraszcza się dla x0 = xmin i dalej dla x0 = 0.  

Metodą I z dwu wartości maksymalnych modułów tych 
błędów |∆x1|max i |∆x2|max, znanych z danych technicznych lub 
z pomiarów w określonych warunkach, dla wartości x  
w badanym zakresie można wyznaczyć liniowy przebieg 
funkcji niepewności bezwzględnej σx lub jej wartości 
unormowanej jako niepewność względna. Wewnątrz 
przedziałów ±|∆x1|max, ±|∆x2|max dla rozrzutu wartości x 
zwykle przyjmuje się rozkład prawdopodobieństwa 
równomierny. Odchylenia standardowe σx1, σx2 estymatorów 
x1, x2, np. wartości średnich pozyskanych obserwacji 
pomiarowych przyjmuje się jako niepewności typu A.  
W dziedzinie niepewności wzorowi (1) odpowiada wówczas 
zależność (2), tj.: 

maxxmaxxmaxxx xx δσσσ ⋅−+=≤ 00
     (2) 

w którym: xδ |max jest maksymalną niepewnością względną 

zakresu pomiarowego  (x – x0). 

Dopuszczalny maksymalny błąd bezwzględny |∆x|max  
i odpowiadająca mu niepewność bezwzględna 
σx|max≡ uBx|max  z wzoru (2) są do siebie proporcjonalne ze 
współczynnikiem 1/√3. Przy odpowiednio dobranych 
skalach na osi y będą one stanowiły identyczną liniową 
funkcją wielkości mierzonej x  

Metodę I można stosować do estymacji niepewności 
typu B w całym zakresie lub tylko w tych jego częściach, 
poniżej i powyżej krańców przedziału pomiędzy 
wartościami mierzonymi (x1, x2), gdy można przyjąć liniowe 
zależności dopuszczalnego błędu maksymalnego od x. Na 
przykład dla przyrządów cyfrowych moduł  tego błędu 
wzrasta z x2 ≥x1≥ 0, tj. |∆x2|max ≥ |∆x1|max. Jeśli błąd względny 
|δx| jest stały, to wzrost niepewności typu B przyrządu jest 
proporcjonalny do (x-x0) ≥ 0. Gdy badany zakres funkcji 
obejmuje wartości ujemne x, to lepiej dokonać zamiany 
zmiennych, by x min= x0. 

Przy estymacji metodą I niepewności poszczególnych 
wartości xc, nie można jednak w niepewnościach typu B 
wartości x1, x2 uwzględnić wpływu skorelowania błędów 
przyrządów mierzących te wartości wynikającego ze 
statystycznego ich charakteru. Składowe te szacuje się  
z dopuszczalnych maksymalnych modułów błędów tych 
przyrządów, a współczynnik korelacji między otrzymanymi 
w ten sposób niepewnościami dla wartości x z całego 
zakresu pomiarowego trzeba przyjąć jak równy 1. Nie 
można też wyznaczyć współczynników korelacji dla 
estymowanych wartości xk1, xk2 i też należy przyjąć 
współczynnik korelacji równy 1. Wówczas niepewności 
sumy i różnicy dwu wartości x o współczynniku korelacji ±1 
są sumami algebraicznymi ich niepewności z odpowiednim 
znakiem. Dla sumy są one większe, a dla różnicy mniejsze 
niż to wynika z sumowania geometrycznego (pierwiastek z 
sumy kwadratów). 

Metoda I ma więc ograniczone zastosowanie, głownie 
przy wyznaczaniu niepewności typu B przyrządów 
stosowanych w pośrednich pomiarach wieloparametrowych. 
Nadaje się jedynie do tych nielicznych innych przypadków, 
gdy estymowane wartości xk charakterystyki i ich 

niepewności będą wykorzystywane jedynie osobno.  
 
2.2. Metoda II - statystyczna estymacja niepewności  

Metoda ta służy do estymacji niepewności złożonej 
oraz niepewności składowej typu A. w statystycznym opisie 
dokładności pomiarów, układów i przyrządów pomiarowych 
z użyciem niepewności. Zastosuje się tu opisaną  
w Suplemencie 2 do Przewodnika GUM wektorową metodę 
wyznaczania niepewności w wieloparametrowych 
pomiarach pośrednich. Parametry multimenzurandu 
wyjściowego Y  wyznacza się pośrednio z pomiarów 
multimenzurandu wejściowego X powiązanego z nim 
ogólnie funkcją  

Y = F(X)          (3) 

Ich niepewności i współczynniki korelacji powiązane są 
prawem propagacji wariancji w postaci następującego 
związku macierzy kowariancji UY i UX  

UY = S· UX ·S
T             (4) 

Z równania (4) wyznacza się niepewności dla funkcji 
przetwarzania Y = F(X) zarówno liniowej, jak i nieliniowej, 
dla której macierz wrażliwości XY ∂∂= /S jest macierzą 
Jacobiego. Jeśli wymiar m wektora Y jest większy niż 
wymiar n wektora X, to przynajmniej m-n z liczby 
niezależnych równań łączących elementy obu wektorów jest 
nieliniowych. 

Aby ujęcie było ogólne i przydatne przy dowolnym 
rodzaju funkcji F(·), wyznaczanie niepewności elementów Y 
dzieli się na dwa etapy. W pierwszym z nich na podstawie 
wyników pomiarów dwu wartości x1, x2 tworzy się liniową 
skalę wartości Xk = Fk(X) dla całego rozpatrywanego 
zakresu xmax – x0 i estymuje ich niepewności. W drugim 
etapie z wybranych elementów xk wektora Xk wyznacza się 
wartości i niepewności elementów wektora Y wg wiążącej je 
indywidualnej liniowej lub nieliniowej funkcji Y = Fy(Xk). 
Bliżej omów się pierwszy etap. Niepewność dowolnej 
wartości xk wynika z pomiarów kontrolnych x1, x2, ich 
niepewności i współczynnika korelacji. Jest ona ich 
kombinacją liniową opisaną wzorem: 

xk = x1 + k(x2 – x1) = (1 – k) x1 + kx2    (5) 
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w którym k oznacza względne położenie punktu xk  

w przedziale ‹x1, x2› wynikające  z .rozwiązania równania (5)  

k = (xk – x1)/(x2 – x1)     (5a) 

W przedziale x1 ≤ xk≤ x2 k ma wartości 0 ≤ k ≤ 1. Otrzymane 
z pomiarów kontrolnych wartości x1, x2 i estymowane z nich 
wartości xki oraz niepewności oznaczonymi przez σx1, σx2 i σki 
modeluje się zmiennymi losowymi. Niepewności σki szacuje 
się pośrednio z wartości x1, x2, niepewności σx1, σx2 i ich 
współczynnika korelacji ρx1,2. Jako przykład wyznaczone 
będą dwie wartości xk1 i xk2 oraz oszacowane ich 
niepewności σk1, σk2 i współczynnik korelacji ρk1,2. Przy 
estymacji parametrów menzurandu Xk jego macierz 
kowariancji Uk dla niepewności bezwzględnych opisuje 
równanie: 

Uk =Sk·UX ·Sk
T            (6) 

w którym macierz czułości Sk i macierze kowariancji UX i Uk 
dla wektorów 2D: X = [x1, x2]

T
 i Xk = [xk1, xk2]

T wynoszą 
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zaś σx1, σx2 i σk1, σk2 oznaczają niepewności bezwzględne,  
a ρx1,2, ρk1,2 - ich współczynniki korelacji. 

Jeśli dwie wyznaczane wartości xk1, xk2 związane są 
liniowo z mierzonymi wartościami x1, x2, to łączą je 
równania: 

xk1= (1 – k1)x1 + k1x2   (7a) 

xk2 = (1 – k2)x1 + k2x2   (7b) 

W ogólnym przypadku wyniki pomiarów kontrolnych x1, x2 

mogą być skorelowane, czyli ρx1,2 ≠ 0.  
Postać wyjściowej macierzy kowariancji Uk wyznacza 

się ze wzorów (6) oraz (7a) i (7b) w następujący sposób: 
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Na głównej przekątnej macierzy Uk elementami są kwadraty 
niepewności σk1, σk2 jako wariancje o  równaniach: 
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Ich normalizację do σx2 punktu x2 podaje wspólnie wzór: 

 

iixii
x

ki
nki kkkk )(12)(1 1,2 −++−== ερε

σ
σσ 22

2
    (9) 

gdzie: i = 1, 2, a 21 xx / σσε = - stosunek niepewności x1 i x2 

. 
Współczynnik korelacji 1,2kρ  wartości xk1, xk2 opisuje wzór: 

 

21

1,211
1,2

2))(1(1

nknk

x
k

)kkkk(kkkk

σσ
ερε

ρ 221212
2 −+++−−

=    (10) 

 

Z (10) wynikają prostsze wzory: (11) dla nieskorelowanych 
x1 i x2 (��
,�= 0) i (12) przy skorelowaniu ��
,�= 1, tj.: 

 

��
,� = ��(1 − �
)(1 − ��) + �
��
���
���� 																			(11) 

��
,� = 1                                   (12) 

 
Zależność niepewności kσ od k punktu xk opisuje wzór  (13), 

a jego szczególne przypadki wzory (14) i (15):  

 

211,2
2
2

2
xxxxxk kkkk σσρσσσ )(12)(1 2

1 −++−= 2     (13) 

Dla  ρx1,2 = 0  wzór ten upraszcza się do postaci: 

2
2

2
xxxk kk| σσσ ρ +−==

2
1021,

)(1 2                (14) 

 

Dla korelacji 1,2xρ = 1  zależność (13) staje się liniową  

 

21 xxxk kk| σσσ ρ +−== )(1121,    (15) 

 

Po unormowaniu kσ  do 2xσ  otrzyma się wzory (16) – (18): 
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σ
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   (16) 

dla 1,2xρ = 0:  
��
��� = ���(1 − �)� + ��																											(17)  

oraz dla 1,2xρ = 1  

kkk
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k
nx )()2

2
εεεε

σ
σσ −+=+−== 1(    (18) 

Z (10) i (16) dla skorelowania x1 i  xk, tj. dla xk1 = x1,  xk2 = xc, 
k1 = 0, k2 = k, otrzymuje się wzór (19): 
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Współczynnik korelacji 1,2kρ  w funkcji względnego 

położenia k1, k2 wartości xk1, xk2 dla kontrolnych 
wartości  x1,  x2 o stosunku niepewności ε =0,5 i korelacji  
o współczynniku  ρx1,2 = (0; 0,5; 1) przedstawia rysunek 1.  
 

 
 

Rys 1. Współczynnik korelacji ρk1,2 w funkcji względnego 
położenia k1, k2 wartości xk1, xk2 dla stosunku niepewności ε=0,5 

i współczynników korelacji  ρx1,2= 0; 0,5; 1 punktów kontrolnych 
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Z rysunku 1 wynika, że dla ρx1,2 < 1 występuje 
maksimum powierzchni współczynnika korelacji

)( 211,2 k,kfk =ρ  równe 1 dla k1 = k2. Zaś dla ρx1,2 = 1  

w całym obszarze zmienności k1, k2 otrzymuje się 
współczynnik =1,2kρ 1 jako płaszczyznę. Przy zmniejszaniu 

się ρx1,2 jego powierzchnie opadają symetrycznie względem 
prostej k1=k2 , aż do minimów w punktach przeciwległych: 
k1=1, k2 = 0 i k1 = 0, k2 = 1. 

 
 

 
 

Rys 2. Współczynnik korelacji ρx1k w funkcji względnego 
położenia k punktu xc wewnątrz przedziału kontrolnego ‹x1, x2› dla 

stosunku niepewności jego krańców ε=0,5; 2/3; 1 
 

Na rysunku 2 podano wynikającą z (19) zależność 
współczynnika korelacji ρx1,k od k dla trzech stosunków 
niepewności �	= (1/2; 2/3; 1) w punktach kontrolnych i ich 
współczynnika korelacji ρx1,2 = 0. Wraz ze wzrostem k do 1 
te charakterystyki maleją do zera, silniej dla mniejszego �. 

Wartości xc1 i xc2 mogą też służyć do wyznaczenia 
menzurandu wieloparametrowego Y określonego przez 
funkcję wektorową Y = Fy (Xc). Funkcja ta może być 
zarówno liniowa, jak i nieliniowa. Na przykład dla 
dwuelementowych wektorów Xk = [xk1, xk2]

T i Y = [y1, y2]
T 

ich macierze kowariancji Uk i UY  wiąże prawo propagacji 
wariacji (4), tj.:  

 
UY =SY ·Uk ·SY

T    (20) 

w którym 
ki

Y
x

y
S

∂
∂= j

   i, j =1, 2 

Niepewności i współczynnik korelacji wielkości y1, y2 

wyznacza się z macierzy UY. Najpierw uzyskuje się wartości 
wejściowe xk1 i xk2 i ich macierz kowariancji Uk. Następnie 
stosuje się formuły na elementy macierzy kowariancji UY. 

Wartość xk, której niepewność estymuje się  
w przypadku liniowym jest związana z mierzonymi 
wartościami  x1, x2  formułą (5), taką samą, jak i dla 
interpolacji metodą I. Współczynnik położenia k dla xk jest 
rozwiązaniem równania (5). Podano go we wzorze (5a). 
Liniowa zależność (5) obowiązuje również poza krańcami 
przedziału dla ekstrapolacji xk, tj. gdy k ≤ 0 i k ≥ 1. Ogólnie, 
dla skorelowanych x1, x2 z równań (8a) i (8b) wynika wzór 
dla znormalizowanej niepewności w całym zakresie k: 

 

kkkk x
x

k
nk )(12)(1 1,2

2

−++−=













= ερε

σ
σ

σ 222

2

2 (21) 

 
Zależność σnk= f(k, ρx1,2) znormalizowanej niepewności 

punktu xk od jego położenia względnego k i współczynnika 

korelacji 1,2xρ  dla trzech wartości stosunku niepewności 

�	≡	σx1/σx2 = (2/3; 4/5; 1) pokazuje rysunek 3a. Są to 
powierzchnie krzywoliniowe 3D. Ich przekroje ( )kfnk =σ  

dla tych wartości � i współczynników korelacji ρx1,2 = 0 
(metoda II) i  ρx1,2 =1 (linie proste - metoda I) podaje rys3b. 

Niepewność ncσ wzrasta wraz z k i ρx1,2.   

Ze zróżniczkowania wzoru (21) po k wynika, że  
w przedziale ‹x1, x2› występuje minimum zaznaczone na 
rysunku 4 dla krzywej o � = 1.  

 

a.  

 
b. 

Rys 3: a. Znormalizowane niepewności �nk wartości xk  jako funkcje 

3D ich względnego położenia k i współczynnika korelacji ��
,� dla 

trzech stosunków niepewności punktów kontrolnych �=0,5; 2/3; 

0,8; b. Przekroje powierzchni 3D dla ρx1,2 = 0  i  ρx1,2 = 1 (metoda I) 

 

 

Rys 4. Znormalizowane niepewności bezwzględne jako funkcje σnc 

=f (k) względnego położenia k dla ilorazu niepewności � =2/3, 1  

i korelacji ρx1,2 =1; ρx1,2 = 0 punktów kontrolnych (metody: I i II) 
 

Położenie względne kmin i wartość xk minimum 
wynoszą: 

( )
x1,2

2
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-
min)
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ρεε
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==nkmink (            (22) 

)121min xxkx|x minnkk −+== ( σ               (23) 

Ze wzorów (22) i (23) wynika, że minimum 

niepewności występuje w przedziale x1< xk|��� = min *

0
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��	. Położenie względne kmin nie zależy od szerokości x2 − x1 
przedziału kontrolnego ‹x1, x2›, ale od stosunku niepewności  
�	≡σx1/σx2 jego krańców	 i od stopnia korelacji ρx1,2. Jeśli 
niepewność jednego z  krańców, np.	σx1→ 0, to kmin zanika 
(kmin→ 0). 

Bardzo blisko punktu kmin występuje też maksymalna 
różnica pomiędzy niepewnościami wyznaczonymi metodą I 
(ρx1,2 =1)  i metodą II jako punkt kmax położony nieco 
powyżej  kmin. Jego położenie kmax opisuje wzór  
 

x1,2
2

x1,2x1,2
2

21

)/21

ερε

ρεεερε

−+

++−
=

()-(1
maxk            (24) 

 

Na rysunku 5 podano zależności względnego położenia: 
kmin(�)	 dla trzech współczynników korelacji  
ρx1,2 = 0; 0,5 i 0,9 i ρx12= -0,9; 0; +0,9 oraz położenia  kmax(�).  
 

 

Rys 5. Względne pozycje minimum niepewności kmi i maksimum 
odległości kmax  między niepewnościami wg metod I i II  

w funkcji � 
 

Wartości minimum unormowanej niepewności podaje 
wzór (25), zaś wykresy funkcji σn min=f(ε) - rysunek 6.  
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2
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Rys. 6. Znormalizowana niepewność minimalna w przedziale 

k = (0; 1) w funkcji stosunku niepewności punktów kontrolnych � o 

współczynnikach korelacji ρx12 = -0,99; 0; 0,99 

 

Z rysunku 6 wynika, że w punkcie x2 o ε = 1 
estymowana w przedziale ‹x1, x2› metodą II niepewność 
σn min dla ρx12 =0,99 jest mniejsza o 30% od niepewności 
nieskorelowanych wartości kontrolnych x1, x2, tj. dla ρx1,2 = 
0. Niepewność minimalna zależy wtedy tylko od stosunku 
niepewności ε punktów kontrolnych i (25) przyjmuje postać: 
 

21 ε

εσ
+

=minn                               (25a) 

 
Położenie przedziału kontrolnego względem krańców  

zakresu pomiarów xmax − x0, nie ma wpływu. 
Wzór (21) wykorzystano też do ekstrapolacji 

niepewności poza przedziałem, tj. dla k < 0 i k > 1. 
Zależność niepewności od względnego położenia k dla 
metody II ma przebieg paraboliczny. Różnicę kwadratów 
niepewności interpolowanej metodami I i II w punkcie 
k = 1/2 wynoszą 

 

(���� − ���� )|��� = @
� (1 − ��
,�)                   (26) 

Przy ekstrapolacji wg wzoru (21) kwadrat niepewności dla 
ρx1,2 = 0 wzrasta o ε/2 w punktach k1,2 jednakowo odległych 
od wierzchołka paraboli o współrzędnej k = 1/2 i wynosi  

2

2

2

1 ±=1,2k                             (27) 

 Niepewność estymowana metodą II jest w tych punktach 
większa niż niepewność estymowana wg metody I. Różnica 
kwadratów σnx

2 –σnk
2 = –ε/2 ma znak przeciwny niż w środku 

przedziału. Maksymalna różnica (σnx – σnk)max  niepewności 
wyznaczonych metodami I i II występuje blisko punktu kmin 
w punkcie kmax opisanym w (24) i wynosi:  

(��� − ���)|��� = �(1 − ��
,�) @A
B��@(
AC�.,�)
A@�B�@C�.,�       (28) 

Przypadek dla korelacji ρx1,2 = 0 opisują wzory (28a) i (28b): 
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2
2

2

ε
εεε

+
+= 2)-(1

maxk                          (28a) 

21

)2(
)(

ε
εεεσσ

+

−+=− 1
maxnknx |               (28b) 

Na rysunku 7 przedstawiono moduł różnicy 
niepewności z (28b) w funkcji ε dla dwóch punktów k1 i k2 
spoza przedziału ‹x1, x2› wg wzoru (26) i dla kmax ze wzoru 
(28a). 

 

 
 

Rys. 7. Moduł różnicy znormalizowanych niepewności wg. 

metod I i II w punkcie kmax wewnątrz przedziału ‹x1, x2› i poza nim 

w punktach k1, k2 w funkcji stosunku niepewności �	
 
Kilka przykładów różnic niepewności i ich kwadratów 

z rys. 7 przybliżonych do 2 cyfr po przecinku, podano  
w tabeli 1.  
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Tabela.1. Różnice znormalizowanych niepewności obu metod  
w kilku wybranych punktach o względnym położeniu  k1, k2. 
. 

�		
��� − ��� 

�
= 

1/2 −√2/2                                                                                                                           

��� − ��� 

��= 

1/2 +√2/2 

��� − ��� 	 ���� − ����  

� = 1/2 ± √2/2 ���� ��D� 

0,5  ≈ 0,47 ≈ 0,82 ≈ 0,41 ≈ 0,20 0,25 

0,8 ≈ 0,05 ≈ 0,45 0,55 ≈ 0,26 0,4 

1,0 ≈ 0,22 ≈ 0,22 ≈ 0,63 ≈ 0,30 0,5 

 
Z tabeli wynika, że dla stosunku niepewności ε ≤ 0,8 
znormalizowane różnice niepewności bezwzględnych 
wyznaczone metodami I i II, nie przekraczają 0,4. 

 
Z rysunku 7 wynika, że dla położenia k1 w przedziale  

kontrolnym moduł różnicy między znormalizowanymi 
niepewnościami rośnie przy zmniejszaniu się  parametru ε. 
Największy wzrost obserwuje się dla punktu k2.. Odległość 
punktu k2 od linii prostej w metodzie I jest mniejsza niż 
odległość maksymalna pomiędzy niepewnościami I i II 
wewnątrz przedziału. W punkcie k1 przekracza się wartość 
maksymalną w przedziale o stosunku niepewności krańców 
ε = 0,5 i odległość pomiędzy krzywymi ekstrapolacyjnymi 
metod I i II jest o 0,08 większa od maksymalnej. 
 
2.3. Ocena niepewności względnej dla wartości xk   

Z wzoru (16) wynika, ze niepewność względną δk=σk/xk 
punktu xk o położeniu k względem  punktów kontrolnych  
o skorelowanych wartościach x1, x2 opisuje wzór (29a), a po 
jej normalizacji do niepewności δx2 – wzór (29b): 

 

J� = ��
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gdzie: 21 x/x≡γ , 2xx / σσε 1≡ . 

Zależność (29b) jest zbliżona do funkcji stożkowej drugiego 
stopnia o przebiegu paraboliczno-hiperbolicznym. 

Znormalizowaną niepewność względną δk/δx2 w funkcji 
względnego położenia k dla trzech stosunków niepewności   
ε = (0,5; 2/3; 1) punktów kontrolnych x1, x2 i współczynnika 
korelacji ρx1,2 = 0 przedstawiono na rys. 8.  Podobne wykresy 
otrzyma się dla innych wartości parametrów γ i ε. 

Współczynnik korelacji ρk1,2 w punktach xk1, xk2  
o estymowanych niepewnościach σk1, σk2 opisany jest 
wzorem (10). Jest on taki sam dla niepewności względnych  
i bezwzględnych. Z analizy (10) wynika, że ρk12 nieznacznie 
wzrasta wraz ze stosunkiem niepewności ε punktów 
kontrolnych, maleje nieliniowo ze wzrostem odległości 
względnej ∆k = k2 – k1 i zależy od położenia ∆k. Maksimum 
ρk1,2 → 1 uzyskuje się dla k1 → k2, czyli dla  wartości xk1, xk2 
równych sobie w dowolnym punkcie przedziału x1, x2. Jeśli 
(k1 – k2) →1 to ρk1,2 → ρx1,2. 

Znaczna i intuicyjnie nieoczywista jest zależność ρk1,2 
dla dużych ujemnych wartości współczynnika korelacji ρx1,2, 
rzadko spotykanych w praktyce. Wówczas dla stałej 
długości odcinka ∆k i przy ρc1,2 < 0 minimum niepewności 
występuje dla k1 na początku przedziału kontrolnego (x1, x2), 
ze wzrostem ρk1,2 przechodzi do wartości dodatnich i wzrasta 
dla  k1 < 1. Wymaga  to jeszcze bardziej szczegółowych 
badań 

 
 

Rys. 8. Znormalizowane niepewności względne δk/δx2 w funkcji 
położenia k dla stosunku niepewności ε = (0,5; 2/3; 1) w punktach 

kontrolnych  γ = 0,5; ρx1,2 = 0  
 
3. PRZYKŁADY 

  

3.1 . Niepewności sumy i różnicy dwu wartości 
 estymowane z pomiarów w punktach kontrolnych 

Ze wzorów (7a) i (7b) wynika, że sumę i różnicę 
wartości interpolowanych wyrażają równania (30a) i (30b): 

 
xk1 + xk2 = (2 ‒ k1 ‒ k2) x1 + (k1 + k2) x2   (30a) 

xk1 ‒ xk2 = (k1 ‒ k2) x1 + (k2 ‒ k1) x2     (30b) 
 
Wektorowe równanie propagacji wariancji dla wyrażeń 
opisanych wzorami (30a) i (30b) można zapisać w postaci 
 

Uk+/- =Sk+/- ·UX ·Sc+/-
T                          (31)  

w którym macierze kowariancji UX i Uk+/– oraz czułości S 
dla X = [x1, x2]

T i Xk+/– = [xk1+k2, xk1–k2]
T są następujące 
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(31b, c) 

Po wykonaniu mnożenia wg równania (31) jako elementy 
diagonalne macierzy kowariancji Uk+/– otrzyma się kwadraty 
bezwzględnych niepewności sumy i różnicy. Po normalizacji 
do σx1

2, dla przypadku ogólnego ρk1,2 ≠ 0 otrzymuje się: 

 
��.M���
���� = ��(2 − �N)� + �N� + 2���
,�(2 − �N)�N 					(32a) 

��
B���
���� = ���O1 + �� − 2���
,�P																																		(32b) 

gdzie: kΣ = k1 + k2, ∆k = k2 – k1. 

Zaś współczynnik korelacji wynosi  
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 W przypadku szczególnym dla ρx1,2 = 0 otrzymuje się wzory:  

 ��A/B� = (1 ± 1 − �
 ∓ ��)���
� + (�
 ± ��)�����      (34)  
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��
A���
���� = ��(2 − �N)� + �N�																				(35a) 

	��
B��
�
���� = ���(1 + ��)																													(35b) 

Wykresy 3D znormalizowanych niepewności wg (35a) 
i (35b) dla sumy i różnicy w funkcji parametrów położenia 
k1 i k2, współczynnika korelacji ρx1,2 = 0 i stosunku 
niepewności punktów kontrolnych ε wynoszących 0,8: 1  
i 0,5 przedstawiono na rysunku 9.  

 
 

Rys. 9. Znormalizowane niepewności bezwzględne σk+/σx2 sumy  

i σk-/σx2 różnicy estymowanych wartości xk1 i xk2 w funkcji ich 

położenia k1, k2 dla stosunku niepewności �=σx1/σx2= 0,5; 2/3; 0,8  

i współczynnika korelacji  ρx1;2 = 0 punktów kontrolnych 

 
Ze wzorów (32a) i (32b) oraz z rysunku 9 wynika, że ze 
wzrostem stosunku niepewności ε zwiększa się bezwzględna 
niepewność sumy i różnicy estymowanych wartości. Dla 
sumy jest ona zawsze większa niż dla różnicy. Wraz  
z wartością współczynnika korelacji ρx1,2 wzrasta też 
niepewność sumy i maleje jej różnica.  
 
3.2.Przykłady obliczenia niepewności wg podanej metody 

Maksymalny błąd dopuszczalny  miernika cyfrowego 
(MBD): jest to wartość  ± aRe (Reading w %) od wartości 
odczytu x1 powiększona o ± bRg (%) od wartości zakresu XR 
– (Range) lub powiększona o ±md CNZ (najmniej 
znaczących cyfr wskazania)Wówczas przy założeniu 
rozkładu jednostajnego bezwzględna niepewność 
standardowa wskazania (odczytu) miernika jest obliczana 
wg wzoru: 

��(��) = �ST|�.|AUSV|WS|

XX√Y =	

ZST|�.|.[[ A�\]^_
√Y        (36)    

 
Jeśli np. woltomierzem DC z zakresem UR=±100 V mierzy 
się napięcie stałe, a wartość MBD zdefiniowano jako: ± 0.05 
(%) od wartości odczytu ±3 CNZ, to bezwzględna 
niepewność standardowa dla wskazania wartości 
UV1=80.01 V (CNZ =0.01 V) jest równa: 

��(`a
) =
[.[b|c[.[b	d|

.[[ AY∙X.X
a≈X.XfYY	g
√Y 														(37) 

 
Podobnie, bezwzględna niepewność standardowa wskazania 
woltomierza UV2= -70.13 V jest równa: 

 

��(`a�) = X.Xh|BiX.
Y	g|/
XXAY∙X.X
g
√Y ≈ 0.038	V		     (38) 

 

W metodzie drugiej dla ujemnych x stosuje się inną prostą  
i trzeba policzyć niepewności dla napięcia  `aX = 0V, gdyż 
w tym punkcie obie proste łączą się: 

 ��(`aX) = X.Xh|	X g| 
XX⁄ AY⋅X.X
 g
√Y ≈ 0.0173 V						(39) 

Według wzoru (14) przy np. k= 0.5, niepewność wartości 
napięcia dla zakresu ujemnego  

Uc=(1−k)·UV2+k·UV0 =(UV2+UV0)/2 = −35,065 V        (40) 

�( ò) = √0.017321� + 0.0376�
2 ≈ 0.021	V						(41) 

 
 

Rys. 10. Charakterystyka niepewności miernika cyfrowego dla 

zakresu ujemnych i dodatnich napięć dla Metody I i Metody II, 

opartej na skrajnych punktach 
 

Według wzoru (14) przy k=0.5, niepewność wartości 
napięcia dla zakresu dodatniego, przy napięciu   

Uc=(1-k)·UV0+k·UV1=(UV0+UV1)/2 = 45,025 V 
                  (42) 

�( ò) = √0.017321� + 0.0433�
2 ≈ 0.023	V					(43) 

Dla napięcia wybranego w sposób dowolny np. Uc = 9,96 V 

Uc=(1-k)·UV0+k·UV1 = 9,96 V     k=9.96/90.05  ≈ 0,11 

�( ò) = �(1 − �)��X� + ����� ≈ 0.016	V     (44) 

Natomiast, jeśli podstawimy wartość Uc=9.96 V 
bezpośrednio do wzoru, wg którego obliczana jest 
niepewność standardowa, to uzyskamy  

��( ò) = X.Xh|p.pq	a|/
XXAY∙X.X
a
√Y ≈ 0.0202	V   (45) 

W każdym przypadku niepewność wyznaczana metodą II 
jest mniejsza niż metodą I, co zilustrowano na rysunku 
liniami przerywanymi. 

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
W pracy zaproponowano, by macierzowe równanie 

propagacji wariancji podane w Suplemencie 2 Przewodnika 
[1, 2] użyć do estymacji niepewności dowolnej liczby 
punktów funkcji opisującej mierzoną charakterystykę 
badanego obiektu, np. przyrządu, układu pomiarowego, 
urządzenia, procesu lub produktu. Wyznaczono i omówiono 
wzory dla estymacji wartości niepewności bezwzględnych  
i względnych oraz współczynnika korelacji dla punktów 
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funkcji liniowej na podstawie pomiarów w dwu jej punktach 
kontrolnych. Dotyczy to m.in. przyrządów pomiarowych  
i systemów o bezpośrednim odczycie mierzonej wielkości  
i mnożnikowej zmianie zakresu. Ich charakterystyka 
wejście-wyjście jest linią prostą o nachyleniu równym 1. 
Niepewności dla punktów funkcji nieliniowej wyznacza się  
z jej liniowej zależności pomiędzy macierzami kowariancji.  

Rozpatrzono dwie metody estymacji niepewności  
w wybranych punktach charakterystyki, nazwane jako I i II. 
W metodzie I założono liniową zależność między 
niepewnością bezwzględną typu B i wartością wielkości 
mierzonej, otrzymaną jako 1/√3 dopuszczalnego błędu 
maksymalnego przyrządu (MBD). Błąd ten stosują 
producenci aparatury do oceny dokładności przyrządów,  
np. woltomierza cyfrowego. W metodzie I dla całego 
zakresu pomiarowego trzeba przyjąć współczynnik korelacji 
równy 1. Stosuje się ją do estymacji niepewności składowej 
typu B przyrządów. Jeśli. w pomiarach stosuje się kilka 
przyrządów i urządzeń pomiarowych z podobnym wpływem 
warunków otoczenia, to należy uwzględniać korelacje  
typu B.  

W metodzie II dla kontrolowanych i estymowanych 
wartości przyjęto model statystyczny. Wartości w punktach 
badanej funkcji interpolowano jako liniową superpozycję 
wartości zmierzonych w punktach kontrolnych i ich 
wariancji. Z niepewności i współczynnika korelacji dla tych 
punktów estymuje się bezwzględne i względne niepewności 
dla dowolnych punktów funkcji opisującej badaną 
charakterystykę. Uzyskano paraboliczne przebiegi 
niepewności z minimum wewnątrz przedziału pomiędzy 
punktami kontrolnymi oraz znaczny wzrost niepewności 
poza jego krańcami. Względne położenie minimum i jego 
obniżenie zależy od stosunku niepewności i współczynnika 
korelacji jego krańców. Nie zależy zaś od położenia tego 
przedziału. wzdłuż zakresu pomiarowego. Metodą II 
wyznacza się niepewność całkowitą  u i jej składową typu A. 
Metoda I jest jej szczególnym przypadkiem, gdy wartości  
w punktach kontrolnych mają współczynnik korelacji równy 
1. Znormalizowano parametry punktów kontrolnych oraz 
porównano wyniki przykładów uzyskane dwoma metodami.  
Jeśli dla  sąsiednich punktów pomiarowych niepewności 
różnią się co najmniej tak samo jak wartości wielkości 
badanej, to np. dla stosunku tych niepewności ε = 0,5 
znormalizowana różnica wynosi 0,2, a dla ε =1/3 ok. 0,15.  

Estymację niepewności dla nieliniowego przetwarzania 
badanej funkcji wyznacza się tą samą metodą macierzową . 

Możliwość zastosowania metody II do estymacji 
niepewności funkcji nieliniowych z zastosowaniem większej 
liczby punktów kontrolnych przeanalizowano wstępnie w [6] 

Jako przykład użycia podanych wzorów ogólnych, 
metodą statystyczną II wyznaczono przebiegi niepewności 
sumy i różnicy dwu dowolnych wartości badanej funkcji 
estymowanych z pomiarów w dwu punktach kontrolnych. 

Zaproponowana w pracy metoda stanowi uzupełnienie 
metod regresji. Jest ona dość prosta jako oparta na wynikach 
pomiarów o wymaganej odpowiedniej dokładności tylko  
w dwu punktach zakresu liniowej lub nieliniowej funkcji 
przetwarzania. Umożliwia ona kontrolę zmian parametrów 
znamionowych charakterystyki po kalibracji lub poprzednich 
pomiarach kontrolnych. Może być samodzielne stosowana  
w wielu pomiarach, w tym w automatycznej kalibracji  
i kontroli, monitoringu i diagnostyce charakterystyki  
o znanej funkcji.  

W prezentacji prac [4] i w kilku innych poprzednich 
publikacjach w czasopiśmie PAR autorzy omówili różne 
przykłady szacowania niepewności układów do pośrednich 
pomiarów wieloparametrowych. Wykaz tych prac podaje 
publikacja [6] zawarta w tym zeszycie konferencji MKM 51.   
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ESTIMATION UNCERTAINTIES OF POINTS OF FUNCTION  
FROM TWO CONTROL MEASUREMENTS 

 

The estimation of the uncertainty of points of the function describing the tested characteristics based on measurement 
results at two control points is discussed. Two methods were used. By method I, the type B uncertainty component  
is estimated from the permissible values of the maximum error of the apparatus used for measurements at the controlled 
points of this tested characteristic. With stable measurement conditions and negligible uncertainty of type A  
of measurements, a correlation coefficient equal to 1 should be assumed for results of several points measured by the same 
insturment. The method II is statistical It is based on measurement data at control points and is used for estimation of type A 
and combined uncertainties of the function values of the points being tested. Correlation coefficient between their results are 
also estimated. Used for that is the equation binding the covariance matrices in indirect multiparameter measurements 
according to the Supplement 2 of the GUM Guide. Relative and absolute uncertainties for the sum and difference of values  
of two points were also determined and few examples of calculations were given. With a limited number and duration  
of measurements, this method can be used in the monitoring, automatic control and diagnosis of various objects. 

Keywords: indirect measurements, permissible maximum measurement error, uncertainty estimation, values  
of the characteristic, control points, , covariance matrix, correlation coefficient. 


